
ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) 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 05 de setembro 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 13ª (décima terceira) 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. 0120, 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 12ª (décima segunda) Sessão Ordinária 
realizada no dia 15/08/2016, 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: - MENSAGEM Nº 036/2016, datada de 31/08/2016, de 
autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, protocolada sob o n° 0240/2016, remetendo o 
PROJETO DE LEI Nº 035/2016, qual “Dispõe sobre alterações dos anexos do Plano 
Plurianual para o período 2014/2017”; objeto do Processo CM nº 194/2016; - 
MENSAGEM Nº 037/2016, datada de 31/08/2016, de autoria do EXECUTIVO 
MUNICIPAL, protocolada sob o n° 0241/2016, remetendo o PROJETO DE LEI Nº 
036/2016, qual “Dispõe sobre os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2017”; objeto do Processo CM nº 195/2016; - MENSAGEM Nº 
038/2016, datada de 31/08/2016, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, 
protocolada sob o n° 0242/2016, remetendo o PROJETO DE LEI Nº 037/2016, qual 
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Auriflama para o Exercício de 
2017”; objeto do Processo CM nº 196/2016; - MENSAGEM Nº 039/2016, datada de 
05/09/2016, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, protocolada sob o n° 
0246/2016, remetendo o PROJETO DE LEI Nº 038/2016, qual “Autoriza o Executivo 
Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá Providências Correlatas”, no valor 
de até R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), destinados a custear despesas com 
os recursos da conta Alienação de Bens; objeto do Processo CM nº 198/2016; - 
MENSAGEM Nº 040/2016, datada de 05/09/2016, de autoria do EXECUTIVO 



MUNICIPAL, protocolada sob o n° 0247/2016, remetendo o PROJETO DE LEI Nº 
039/2016, qual “Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e 
dá Providências Correlatas”, no valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
destinados a custear despesas com tapa buracos em diversas ruas da cidade; objeto 
do Processo CM nº 199/2016; - OFÍCIO ESPECIAL, datado de 11/08/2016, de autoria 
do EXECUTIVO MUNICIPAL, protocolado sob o n° 0236/2016, remetendo o 
Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de Julho de 2016; objeto do 
Processo CM nº 193/2016; - OFÍCIO GP Nº 319/2016, datado de 12/08/2016, de 
autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, protocolado sob o n° 0235/2016, qual 
encaminha resposta à Indicação Verbal, em atendimentos aos Ofícios nº 149 e 
167/2016; - OFÍCIO GP Nº 348/2016, datado de 02/09/2016, de autoria do 
EXECUTIVO MUNICIPAL, protocolado sob o n° 0245/2016, qual encaminha resposta 
às Indicações Verbais, em atendimentos aos Ofícios nº 183, 185 e 187/2016. 
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. Iniciado o período ORDEM DO DIA, foram submetidos em 
BLOCO, em ÚNICA DISCUSSÃO, os REGIMES DE URGÊNCIA, referentes às 
Mensagens nº 039 e 040/2016, de autoria do Executivo Municipal. Não houve 
oradores. Em sequencia, foram os referidos Regimes de Urgência submetidos em 
BLOCO, em ÚNICA VOTAÇÃO, tendo sido APROVADOS pela unanimidade dos votos. 
Com o Parecer das Doutas Comissões Técnicas Permanentes aprovado, ressaltando 
que o vereador ADALTO PEREIRA DOS SANTOS se absteve de votar, foram 
submetidos em BLOCO, em PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO, os PROJETOS DE LEI 
nº 038 e 039/2016, do Executivo Municipal. Fez uso da palavra o vereador 
EDUARDO MONTEIRO PLAZAS. Assim, foram os referidos Projetos de Lei, 
submetidos em BLOCO, em PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO, tendo sido 
APROVADOS pela unanimidade dos votos. Terminado o período ORDEM DO DIA, o 
Sr. Presidente passou ao período de  EXPLICAÇÕES PESSOAIS, na forma do § 2°, do 
Artigo 157, do Regimento Interno, fizeram uso da tribuna os vereadores IZABEL 
CRISTINA GARCIA, ADALTO PEREIRA DOS SANTOS, que indicou verbalmente à 
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Ivanilde Della Roveri Rodrigues, a tomada de 
providências para que seja realizado o calçamento entorno da Quadra Poliesportiva 
“Lucas Hernandes Garcia – Zinho”, no bairro Santa Maria, a fim de se evitar a 
deterioração do local através, por exemplo, do indevido escoamento das águas das 
chuvas. Também indicou verbalmente a tomada de providências para que seja 
realizada operação tapa-buracos na Rua Hilário Della Roveri, bairro Boa Vista, onde 
o asfalto se encontra muito deteriorado, impedindo a entrada do veículo 
automotivo de um munícipe em sua própria residência, devido à dimensão do 



buraco defronte a mesma. Por fim, também em forma de Indicação Verbal, solicitou 
que sejam tomadas providências para a  averiguação da ocorrência em que o senhor 
Valdir Polo, motorista da ambulância do Pronto Atendimento, não realizou o 
transporte de um senhor dependente químico, qual havia desmaiado na Avenida 
João Rodrigues Fernandes, defronte a praça da caixa d’água, no dia 03/09/2016, 
para receber atendimento na Unidade de Pronto Atendimento, alegando estar 
obedecendo às ordens do senhor Lino Pereira de Castro quem, de acordo com o 
relato, o proibiu de efetuar o transporte do referido senhor pelo fato do mesmo já 
ter apresentado comportamentos agressivos. Também fez uso da palavra o vereador 
ADELINO MARTINS DA SILVA JUNIOR, que, por sua vez, solicitou que fosse reiterado 
o seu Requerimento Verbal, realizado na Sessão Ordinária do dia 15/08/2016, 
através do qual requereu cópia do Memorial Descritivo e a Planilha Orçamentária 
das obras do Centro de Saúde e ESF’s. O vereador ainda requereu verbalmente à 
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Ivanilde Della Roveri Rodrigues, informações mais 
detalhadas sobre onde foram aplicados os recursos aprovados pelo Legislativo 
Municipal destinados à operação tapa-buracos assim como informações a respeito 
do Projeto referente à reforma dos banheiros do Terminal Rodoviário de Auriflama. 
Por fim, fez uso da palavra, o vereador e Presidente CELSO LOPES DE MORAIS, 

que informou aos nobres pares, bem como aos munícipes, que neste mês fará a 
devolução de mais R$ 50.000,00 (cinquenta 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. 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$ 50.000,00 (cinquenta 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 próxima Sessão Ordinária realizar-se-á no próximo 
dia 19 de setembro de 2016. 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, 05 de setembro de 2016. 

 
 
 
CELSO LOPES DE MORAIS                         IZABEL CRISTINA GARCIA 
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