
ATA DA 10ª (DÉCIMA) SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO 4º (QUARTO) ANO 

LEGISLATIVO DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA CÂMARA 

MUNICIPAL DE AURIFLAMA, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

Ás 20:00 horas do dia 20 de junho de 2016, 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 10ª (décima) SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, do 4° (quarto) Ano Legislativo da 15ª (décima quinta) Legislatura. 
Efetuada a chamada dos Vereadores de acordo com o Livro Próprio nº. 06 (seis) de 
REGISTRO DE PRESENÇA, fls. nº. 0117, dele verificou-se constar pela ordem 
alfabética e cronológica os Senhores Vereadores: ADALTO PEREIRA DOS SANTOS, 
ADELINO MARTINS DA SILVA JÚNIOR, CELSO LOPES DE MORAIS, CLEONICE MANO, 
EDUARDO MONTEIRO PLAZAS, FRANCISCO CARLOS OLIVA, IZABEL CRISTINA 
GARCIA,  OSVALDO DE MATOS NUNES e VANDERLEI ALVES DE CASTILHO. 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 CELSO LOPES DE MORAIS, declarou aberta a referida Sessão. Inicialmente, 
foi considerada APROVADA a Ata da 04ª (quarta) Sessão Extraordinária realizada no 
dia 13/06/2016, haja vista, não houve impugnação ou pedido de retificação. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que efetuasse a leitura do 
EXPEDIENTE DO DIA, na forma do art. 136 do Regimento Interno, do qual 
constaram: - OFÍCIO Nº 020/2016, datado de 02/06/2016, de autoria do EXECUTIVO 
MUNICIPAL, protocolado sob o n° 0175/2016, remetendo o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária referente ao Segundo Bimestre do ano de 2016; objeto do 
Processo CM nº 144/2016; - OFÍCIO GP Nº 233/2016, datado de 06/06/2016, de 
autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, protocolado sob o n° 0176/2016, qual 
encaminha resposta à Indicação Verbal em atendimento ao Ofício nº 103/2016; - 
OFÍCIO GP Nº 264/2016, datado de 15/06/2016, de autoria do EXECUTIVO 
MUNICIPAL, protocolado sob o n° 0185/2016, qual encaminha resposta às 
Indicações Verbais em atendimento aos Ofícios nº 107, 108, 121 e 142/2016; - 

OFÍCIO Nº 216/2016, datado de 18/05/2016, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, 

protocolado sob nº 0156/2016, qual encaminha resposta ao Requerimento nº 
04/2016 encaminhado por esta Casa de Leis, em atendimento ao Ofício nº 

074/2016; - OFÍCIO Nº 221/2016, datado de 23/05/2016, de autoria do EXECUTIVO 

MUNICIPAL, protocolado sob nº 0159/2016, qual encaminha respostas às Indicações 
encaminhadas por esta Casa de Leis, em atendimento aos Ofícios nº 102, 104, 105, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 126 e 127/2016; - REQUERIMENTO Nº 
09/2016, datado de 20/06/2016, de autoria do vereador ADALTO PEREIRA DOS 



SANTOS, protocolado sob nº 0187/2016, qual “Solicita informações a respeito de 
realização de compra de pneus para veículos pesados”; objeto do Processo CM nº 
155/2016; - REQUERIMENTO Nº 010/2016, datado de 20/06/2016, de autoria do 
vereador ADALTO PEREIRA DOS SANTOS, protocolado sob nº 0188/2016, qual 
“Solicita informações referentes ao repasse de verba pela empresa de transporte 
Expresso Itamarati”; objeto do Processo CM nº 156/2016; - Convite para o 5º 
Arraial do PROFOME a ser realizado no dia 08/07/2016 às 20hrs; - Mensagem de 
Agradecimento, protocolada sob nº 0174/2016, de autoria do Diretor da Nossa FM 
104,9, Sandro José Gonçalves, em gratidão à Moção de Aplausos recebida por esta 
Casa de Leis. Esgotada a PAUTA do EXPEDIENTE DO DIA, o Sr. Presidente franqueou 
a palavra aos Senhores Vereadores pelo prazo de três (03) minutos improrrogáveis. 
Não houve oradores. Sequencialmente, o Sr. 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 § 2°, do Artigo 157, do Regimento Interno, fez 
uso da tribuna o vereador ADALTO PEREIRA DOS SANTOS, que requereu 
verbalmente à Exma. Sra. Prefeita Municipal, Ivanilde Della Roveri Rodrigues, 
informações se o município recebe, por parte do Governo Federal, kits básicos de 
medicamentos encaminhados aos municípios, denominados “cestas básicas de 
remédios”. Caso não esteja recebendo, informar os motivos. Também fizeram uso 
da palavra o vereador ADELINO MARTINS DA SILVA JÚNIOR, este por sua vez 
requereu verbalmente à Exma. Sra. Prefeita Municipal, Ivanilde Della Roveri 
Rodrigues, informações sobre os motivos pelos quais as máquinas fotocopiadoras 
pertencentes ao setor da Saúde não estão tendo assistência técnica, considerando 
que as mesmas encontram-se quebradas, impossibilitando o bom andamento dos 
trabalhos de toda a equipe. Requereu ainda o envio de cotação de preços para 
aquisição de impressão gráfica de todos os documentos utilizados no Setor da Saúde 
e estudo comparativo entre a confecção dos mesmos e os custos dos procedimentos 
atualmente adotados (fotocópias), considerando os gastos com abastecimento e 
manutenção das máquinas fotocopiadoras. O vereador também indicou 
verbalmente à Exma. Sra. Prefeita Municipal, Ivanilde Della Roveri Rodrigues, a 
tomada de providências de extrema urgência para que seja realizada a devida e 
necessária manutenção na ambulância utilizada como UTI MÓVEL, considerando 
que a mesma se encontra em péssimas condições de conservação. Por fim, indicou 
verbalmente à Exma. Sra. Prefeita Municipal, realização de estudo sobre a 
viabilidade de realização de reparos nas dependências do velório municipal, onde há 
vazamentos e infiltrações, mau cheiro nos banheiros, além da calçada em péssimas 
condições de conservação. Também fizeram uso da palavra os vereadores 
FRANCISCO CARLOS OLIVA e CELSO LOPES DE MORAIS, este último, por sua vez, 



informou aos demais membros que neste mês fez a devolução de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) ao Poder Executivo, somando até a presente data, o valor total de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) já devolvidos por esta Casa de Leis. Na 
oportunidade, o Sr. Presidente, indicou à Exma. Sra. Prefeita Municipal, Ivanilde 
Della Roveri Rodrigues, em atenção ao clamor social, que essa quantia de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) fosse direcionada à Santa Casa de Misericórdia de 
Auriflama, entidade tão importante e que merece toda a nossa ajuda. Assim, 
terminado o período de EXPLICAÇÕES PESSOAIS e, nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a presente Sessão em 
nome do Pai Celestial e, informou aos Nobres Pares, que a partir de 1º de Julho a 
Câmara Municipal se encontrará em recesso parlamentar, retomando os trabalhos 
ordinários a partir de 1º de Agosto, conforme art. 116 do Regimento Interno. Do que 
para constar, eu IZABEL CRISTINA GARCIA, 1ª Secretária da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, lavrei a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai 
assinada por mim e pela Presidência. Auriflama, 78 anos de fundação e 62 anos de 
emancipação Política Administrativa. 
 

 

Auriflama/SP - Sala das Sessões, 20 de junho de 2016. 

 
 
 
CELSO LOPES DE MORAIS                         IZABEL CRISTINA GARCIA 
          Presidente                                                                                 1ª Secretária  


