
ATA DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) 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 21 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 18ª (décima oitava) 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. 0126, 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 17ª (décima sétima) Sessão Ordinária realizada 
no dia 07/11/2016, 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 ESPECIAL, datado de 16/11/2016, de autoria do 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, protocolado sob nº 00273/2016, 
encaminhando resposta à Indicação Verbal, em atendimento ao Ofício nº 212/2016, 
remetido por esta Casa de Leis; - BALANCETE DA RECEITA E DESPESA referente ao 
mês de setembro de 2016, de autoria do LEGISLATIVO MUNICIPAL, objeto do 
Processo CM nº 214/2016; - BALANCETE DA RECEITA E DESPESA referente ao mês 
de outubro de 2016, de autoria do LEGISLATIVO MUNICIPAL, objeto do Processo 
CM nº 215/2016; - OFÍCIO SGP Nº 2006/2016, datado de 09/11/2016, de autoria do 
Deputado CORENEL TELHADA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, através do qual encaminha votos de congratulações à população de 
Auriflama, pelo 79º aniversário do município, comemorado no dia 20 de novembro.  
Esgotada a PAUTA do EXPEDIENTE DO DIA, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra aos Senhores Vereadores pelo prazo de três (03) minutos improrrogáveis, 
fez uso da palavra o vereador ADELINO 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. 
Iniciado o período ORDEM DO DIA, foi submetido em SEGUNDA DISCUSSÃO o 



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2016, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, 
qual “Altera a Resolução nº 02 de 07 de abril de 2015, qual disciplina o Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Auriflama, e dá outras providências”. Franca a 
palavra, o vereador EDUARDO MOTEIRO PLAZAS solicitou VISTA dos respectivos 
autos para análise mais detalhada. Diante do pedido de vista do nobre vereador, o 
Senhor Presidente autorizou a vista pelo prazo improrrogável de 2 (dois) dias, com 
base no artigo 59, §5º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Terminado o 
período ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente passou ao período de EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, na forma do § 2°, do Artigo 157, do Regimento Interno. Fez uso da 
palavra o vereador ADALTO PEREIRA DOS SANTOS, qual indicou verbalmente à 
Exma. Senhora Prefeita Municipal, Ivanilde Della Roveri Rodrigues, a tomada de 
providências para devida manutenção da porta do ônibus utilizado para transporte 
escolar das crianças, considerando que a mesma não está realizando o seu completo 
fechamento, colocando em risco a integridade física das crianças que nele são 
transportadas. O vereador também indicou verbalmente à Exma. Senhora Prefeita 
Municipal, Ivanilde Della Roveri Rodrigues, a tomada de providências para a devida 
manutenção e limpeza das galerias localizadas entre a Rua Álvaro Rodrigues de 
Almeida e a via de acesso Arthur Fornazari Neto. Também fez uso da palavra o 
vereador EDUARDO MONTEIRO PLAZAS, qual indicou verbalmente à Exma. Senhora 
Prefeita Municipal, Ivanilde Della Roveri Rodrigues, a tomada de providências para 
devida sinalização, por meio de pintura de solo, das valetas localizadas na Rua A Ana 
Rodrigues do Amorim, Residencial Ana Carolina, considerando que as mesmas não 
estão devidamente sinalizadas, podendo ocasionar danos aos veículos que ali 
trafegam e possíveis acidentes. Também fizeram uso da tribuna os vereadores 
IZABEL CRISTINA GARCIA e ADELINO MARTINS DA SILVA JUNIOR, qual requereu 
verbalmente à Exma. Senhora Prefeita Municipal, Ivanilde Della Roveri Rodrigues, as 
seguintes informações: 1) Qual o valor repassado ao município para a realização dos 
procedimentos de média e alta complexidade (Recursos MAC – Média e Alta 
Complexidade); 2) Qual o quantitativo de exames de ultrassonografia que eram 
realizados por mês no ano de 2015 e o quantitativo dos mesmos exames realizados 
nos meses de 2016; 3) Qual o quantitativo de profissionais do Tomoson – Diagnótico 
de Imagem de Araçatuba-SP que vinham prestar serviços ao município de Auriflama-
SP e o valor que recebiam por exame realizado, no ano de 2015; 4) Quais os motivos 
pelos quais não se pode aumentar o número de disponibilização de exames de 
ultrassonografia e a contratação de mais profissionais para a realização dos mesmos, 
considerando a grande demanda de pacientes que necessitam da realização do 
mesmo para um diagnóstico mais preciso e tratamento adequado. O vereador 
também qual indicou verbalmente à Exma. Senhora Prefeita Municipal, Ivanilde 
Della Roveri Rodrigues, que, durante realização de operação tapa-buracos, sejam 
priorizadas as ruas com buracos maiores, principalmente próximos às guias de 
sarjeta, nos quais está havendo acúmulo de água parada, colaborando para a 



proliferação do mosquito Aedes Aegypti.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
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 05 de dezembro de 2016. Aproveitando a oportunidade, 
o Senhor Presidente convocou os nobres pares para a realização de Sessão 
Extraordinária, a ser realizada no dia 24/11/2015 às 17 horas, para apreciação do 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2016, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, 
qual “Altera a Resolução nº 02 de 07 de abril de 2015, qual disciplina o Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Auriflama, e dá outras providências”. 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, 79 anos de fundação e 62 anos de emancipação 
Política Administrativa. 
 

 

Auriflama/SP - Sala das Sessões, 21 de novembro de 2016. 

 
 
 
 
CELSO LOPES DE MORAIS                         IZABEL CRISTINA GARCIA 
          Presidente                                                                                 1ª Secretária  


