
ATA DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) 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 07 de novembro 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 17ª (décima sétima) 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. 0125, dele verificou-se constar pela ordem 

alfabética e cronológica os Senhores Vereadores: ADALTO PEREIRA DOS SANTOS, 

ADELINO MARTINS DA SILVA JÚNIOR, CLEONICE MANO, EDUARDO MONTEIRO 

PLAZAS, FRANCISCO CARLOS OLIVA, IZABEL CRISTINA GARCIA, OSVALDO DE 

MATOS NUNES e, VANDERLEI ALVES DE CASTILHO. Ausente o Vereador e 

Presidente desta Casa CELSO LOPES DE MORAIS. Assim, havendo “NUMERO LEGAL” 

para inicio dos trabalhos, proferindo as palavras sob a proteção de Deus e após a 

execução do Hino Municipal, a Senhora Vice-Presidente CLEONICE MANO, assumiu 

o trabalhos desta noite, na função de Presidente, consoante lhe outorgam poderes o 

art. 28 do Regimento Interno desta Câmara, e declarou aberta a referida Sessão. 

Inicialmente, foi considerada APROVADA a Ata da 16ª (décima sexta) Sessão 

Ordinária realizada no dia 17/10/2016, haja vista, não houve impugnação ou pedido 

de retificação. Ato contínuo, a Sra. Presidente solicitou à 1ª Secretária que efetuasse 

a leitura do EXPEDIENTE DO DIA, na forma do art. 135 do Regimento Interno, do 

qual constaram: - Balancete da Receita e da Despesa do mês de outubro/2016, do 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, objeto do Processo CM nº 0215/2016; - Ofício Especial, 

datado de 20/10/2016, Protocolado sob n.º 00267/2016, de autoria do 

Departamento de Saúde, em resposta ao Ofício CM n.º 154/2016. Esgotada a PAUTA 

do EXPEDIENTE DO DIA, a Sra. Presidente franqueou a palavra aos senhores 

Vereadores pelo prazo de três (03) minutos improrrogáveis, proibidos os apartes. 

Não houve oradores. Sequencialmente, a Sra. 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, a Sra. 

Presidente submeteu em SEGUNDA DISCUSSÃO, em BLOCO, os seguintes Projetos 



de Lei do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 035/2016, qual “Dispõe sobre 

alterações dos anexos do Plano Plurianual para o período 2014/2017”;  Projeto de 

Lei n.º 036/2016, qual “Dispõe sobre os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2017”;  Projeto de Lei n.º 037/2016, qual “Estima a Receita e 

Fixa a Despesa do município de Auriflama para o exercício de 2017”. Franca a 

palavra, não houve oradores. Ato contínuo, foram os Projetos de Lei n.º 035, 036 e 

037/2016, do Executivo Municipal, submetidos, em BLOCO, em SEGUNDA 

VOTAÇÃO, tendo sido aprovados pela totalidade dos votos. Continuando, foi o 

Projeto de Resolução n.º 03/2016, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, 

submetido em PRIMEIRA DISCUSSÃO.  Franca a palavra, não houve oradores. Ato 

contínuo, foi o Projeto de Resolução n.º 03/2016, colocado em PRIMEIRA 

VOTAÇÃO, anotando a Presidência aos nobres pares, que para sua aprovação fazia-

se necessária a concordância da maioria absoluta dos membros, consoante art. 95, 

§2º, V do Regimento Interno. Tendo sido aprovado pela totalidade dos votos. 

Terminada a pauta da ORDEM DO DIA e iniciada a Terceira Parte da Sessão, o 

período EXPLICAÇÕES PESSOAIS, na forma do § 2°, do Artigo 157, do Regimento 

Interno, a Sra. Presidente solicitou à 1ª Secretária que procedesse a chamada dos 

inscritos, pela ordem de inscrição em livro próprio. Fizeram uso da palavra o 

Vereador ADALTO PEREIRA DOS SANTOS, que por sua vez Indicou Verbalmente à 

Exma. Sra. Prefeita Municipal, a tomada de providências no sentido de determinar 

ao departamento competente da administração pública, que promova o controle da 

proliferação de piolhos, transmitidos pelos pombos que vem se fixado na parte 

próxima ao telhado dos prédios do conjunto habitacional CDHU, atacando seus 

moradores. A medida se torna necessária, uma vez que como é sabido, estas aves 

são transmissoras de doenças graves, de contaminação imediata, se tornando então 

uma medida de saúde pública. Na oportunidade, indicou verbalmente ainda, à 

Exma. Sra. Prefeita, a tomada de providência no sentido de determinar ao 

departamento competente que promova a recuperação da pista de rolamento do 

bairro Ana Carolina, vez que a mesma encontra-se com diversos  buracos, 

dificultando o transito, podendo ocasionar acidentes graves. Assim, antes que os 

buracos se tornem ainda maiores, gerando, portando, mais custos para recuperação 

das referidas vias, solicita o seu reparo imediato. Utilizou da Tribuna ainda o 

Vereador ADELINO MARTINS DA SILVA JÚNIOR, que por sua vez, Indicou 

Verbalmente à Exma. Sra. Prefeita, para que determine ao departamento 

competente da administração pública, estudo sobre a possibilidade da contratação 

de outro profissional para realização de ultrassonografias, haja vista que a demanda 



tem sido cada vez maior, gerando filas de espera muito extensas, o que por 

consequência tem castigado a população, principalmente carente, que não dispõe 

de recursos para realização deste exame da rede privada. Solicita ainda, estudo para 

contratação de profissional médico especialista em urologia, para acompanhar e 

participar das políticas de prevenção da saúde do homem, na campanha “Novembro 

Azul”, uma vez que esta especialidade é de suma importância para o diagnóstico de 

doenças graves, permitindo o seu tratamento eficaz, levando à sua cura. Por fim, 

Requereu verbalmente, à Exma. Sra. Prefeita, que informe quais os motivos das 

obras de construção do ESF do bairro Portal das Paineiras ainda encontrarem-se 

inacabadas, estando inclusive paralisadas a muito tempo. Finalmente, usou da 

tribuna o Vereador FRANCISCO CARLOS OLIVA. Assim, terminado o período de 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS e, nada mais havendo a tratar, a Sra. 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 dia 

21/11/2016. 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, 07 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

 

    CLEONICE MANO                         IZABEL CRISTINA GARCIA 

          Presidente                                                                                 1ª Secretária  


