Ata da 15ª Sessão Ordinária
de 18 de setembro de 2018.
Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às vinte horas na
Sala das Sessões, no edifício da Câmara Municipal, nesta cidade de
Divinolândia, Estado de São Paulo, sob a presidência do Senhor Alcides José
Ribeiro, reuniram-se os vereadores (as) senhores (as): Diego Felipe Borges,
Ederson Luis Trevizan, Edson Carlos de Genova, Jéssica de Carvalho,
Maurício Pandolpho, Olacir Donizete Raspante, Paulo Roberto Aurelietti e
Silas Ferreira Filho. Havendo número legal com o comparecimento de nove
representantes, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Logo em
seguida, procedeu-se á execução do Hino Municipal. Solicitou que se
procedesse à leitura das atas anteriores. A vereadora Jéssica de Carvalho
solicitou à Mesa, ouvido o Plenário que fosse dispensada a leitura das atas.
Consultado o Plenário, a aludida solicitação foi aprovada por unanimidade.
Do Expediente constou o seguinte: Moção nº 22/18 de 17/09/18 de autoria
do vereador Ederson Luis Trevizan, subscrita pelos vereadores Paulo
Roberto Aurelietti e Maurício Pandolpho – “Moção de Aplauso ao DIQ
BEM, organizadores e comitivas pela realização da 10ª Cavalgada Tropeiros
do Sapecado”. Oficie-se. Requerimento nº 62/18 de 17/09/18 de autoria do
vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelos vereadores Ederson Luis
Trevizan e Maurício Pandolpho que “Requer informações da SABESP
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), acerca dos
serviços de saneamento básico em nosso município”. Oficie-se. Indicação
nº 110/18 de 17/09/18 de autoria do vereador Ederson Luis Trevizan,
subscrito pelos vereadores Paulo Roberto Aurelietti e Maurício Pandolpho
que “Sugere ao Chefe do Executivo, que proceda melhorias na iluminação
pública do Bairro Campestrinho”. Oficie-se. Indicação nº 111/18 de
17/09/18 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelos
vereadores Ederson Luis Trevizan e Maurício Pandolpho que “Sugere ao
Chefe do Executivo, que proceda alteração na Lei Municipal 2196/16, em
especial no seu art. 58”.
Oficie-se.Correspondência recebida pelo
Legislativo. Ciente. Arquive-se. A seguir, o Senhor Presidente comunicou
aos edis que o balancete do mês de agosto – exercício 2018 – do Poder
Executivo está a disposição para devida apreciação. Ás Comissões de
Justiça, Redação, Cultura e Recreação, Finanças e Orçamento. Em discussão,
Moção nº 22/18. O vereador Ederson Luis Trevizan disse que a cavalgada já
é tradição em Divinolândia, pois já está no seu 10º evento. Falou da ótima
organização do evento, reforçando o interesse turístico de nosso município.
Disse ainda do excelente trabalho que o DIQ BEM vem fazendo em nosso
município. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou a
moção em votação. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.
Em discussão, Requerimento nº 62/18. O vereador Paulo Roberto Aurelietti

fez comentários da empresa concessionária permissionária pelo tratamento
de abastecimento de agua e esgoto, serviço de saneamento básico do
município – SABESP, dizendo do fato trazido a eles pela população do
Bairro Campestrinho que pagam pelo tratamento de esgoto, sendo que é tudo
jogado no rio, sem tratamento. Pediu apoio dos colegas e envio á SABESP
para esclarecimentos, pois se não há tratamento não deve ser cobrado. O
vereador Ederson Luis Trevizan reforçou as palavras do vereador Paulo,
salientando a cobrança dos munícipes daquele bairro. Não havendo mais
oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em
votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, deixou a palavra livre
dentro do Expediente. O vereador Paulo Roberto Aurelietti falou sobre a
indicação nº 110, salientando sua indignação quanto á escuridão das ruas do
Bairro Campestrinho e considerando um total descaso com a população
daquele bairro, que precisa de uma manutenção adequada. Comentou sobre
a Contribuição de Iluminação Pública, sendo essa para manter a iluminação
pública em dia, e a população vem pagando esse taxa, e o comércio paga a
mais. Comentou sobre o art. 58 da lei 2196/16 que trata do Estatuto do
Magistério com texto que não prevê o reajuste salarial aos profissionais do
magistério que estão na inatividade. O Vereador Ederson Luis Trevizan
justificou a indicação nº 110/18, lembrando que quando há alguma luz
queimada, se fala direto na Prefeitura e o caso é resolvido, porém no aludido
bairro são várias e as que estão funcionando estão ruins. Também disse que
os munícipes fizeram várias reclamações, porém sem êxito. O Senhor
Presidente disse concordar plenamente com a Indicação 110/18. Porém disse
que já houve visita ao bairro e estão esperando o técnico voltar, pois não é
qualquer pessoa que sabe fazer esse serviço. Não havendo mais oradores,
passou-se para a Ordem do Dia, com a apresentação dos seguintes processos:
Em primeira discussão, Projeto de Lei 28/18 de 27/08/18 do Executivo
Municipal que “Dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano da cidade de
Divinolândia”. Não havendo oradores, o Senhor Presidente colocou o projeto
em primeira votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
Prosseguindo, o Senhor Presidente deixou a palavra livre para explicações
pessoais. O vereador Paulo Roberto Aurelietti falou em relação aos lotes que
ainda estão embargados em área rural de nosso município. Disse de reunião
realizada na Prefeitura com o jurídico e engenheiro agrimensor, cuja
finalidade não é onerar o município, porém regularizar esses lotes. Disse que
os proprietários estão pedindo que a Prefeitura constitua um núcleo para
análises desses projetos que serão apresentados pelos particulares, que é
bastante complexo, resultando em certidão de regularização fundiária e
registro e lavra em cartório. Falou do desenvolvimento urbano diante do
déficit de moradia que o município se encontra. O vereador Edson Carlos de
Genova falou sobre ginecologista que já está atendendo no Posto de Saúde.
Falou sobre a grande reclamação da população quanto ao médico do

trabalho. Comentou sobre a permanência dos cachorros no hospital, sendo
perigoso. Também comentou a necessidade de estacionamento em diagonal
na Rua Romeu Zanetti. Disse da idéia de se fazer voto de pesar para todos
que falecerem no município, automaticamente gerado pela Câmara, como
forma de respeito por parte dos vereadores, por serem representantes da
população. O vereador Ederson Luis Trevizan agradeceu á Prefeitura pela
contratação de ginecologista no Posto de Saúde. Quanto ao estacionamento
em diagonal solicitado pelo Vereador Edson Carlos de Genova, disse que foi
informado que na Rua Romeu Zanetti é permitido o estacionamento dos dois
lados da rua, e se colocar o estacionamento em diagonal, teria que proibir o
estacionamento de um lado da rua, diminuindo assim, as vagas de
estacionamento. Sugeriu que fosse feito requerimento para saber o numero
de vagas de estacionamento e para quanto iria com o estacionamento em
diagonal para ver a viabilidade do pedido. O Senhor Presidente esclareceu
que quanto a legalização dos lotes rurais, a Câmara já foi procurada e ele foi
averiguar e quando chegar alguma coisa para a Câmara que seja legal e bom
para todos, será acolhido. Quanto ao estacionamento em diagonal, também
acredita que diminuirá as vagas. Quanto ao voto de pesar esclareceu que o
Regimento pede para que seja para pessoas ilustres, mas que é muito pessoal
a forma de enxergar essa questão, pois uns gostam de receber, outros não.
Mas se tiver um meio legal, pode-se estudar essa mudança. Não havendo
mais oradores, o Senhor Presidente encerrou a sessão.

