15ª Sessão Ordinária
de 03 de setembro de 2019.
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, 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 Diego
Felipe Borges, reuniram-se os vereadores (as) senhores (as): Alcides José
Ribeiro, Ederson Luis Trevizan, Edson Carlos de Genova, Jéssica de
Carvalho, Maurício Pandolpho, Olacir Donizete Raspante, Paulo Roberto
Aurelietti, 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 Nacional.
Solicitou que se procedesse à leitura das atas anteriores. O vereador Olacir
Donizete Raspante solicitou à Mesa, ouvido o Plenário que fosse dispensada
a leitura das atas. Consultado o Plenário, a aludida solicitação foi aprovada
por unanimidade. As respectivas discussões e votações encontram-se na
íntegra na Galeria de Vídeo no site da Câmara Municipal de Divinolândia.
Do Expediente constou o seguinte: Projeto de Lei Complementar nº 19/19
de 21/08/19 do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a reestruturação do
quadro de pessoal, e dá outras providências”. Tramitação sob regime de
urgência – Req. 60/19. Projeto de Lei nº 20/19 de 29/08/19 que “Altera
dispositivos da Lei Municipal nº 1963, de 18 de março de 2010 e dá outras
providências”. Tramitação sob regime de urgência – Req. 61/19.
Requerimento nº 57/19 de 30/08/19 de autoria do vereador Ederson Luis
Trevizan, subscrito pelo vereador Paulo Roberto Aurelietti que “Requer
informações do Executivo sobre providências a serem tomadas com os
cachorros abandonados no antigo aterro sanitário”. Oficie-se.
Requerimento nº 58/19 de 30/08/19 de autoria do vereador Paulo Roberto
Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que “Requer
informações do Executivo Municipal a respeito da coleta de materiais,
regulamentada no município em 2017”. Oficie-se. Requerimento nº 59/19
de 30/08/19 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo
vereador Ederson Luis Trevizan que “Requer informações do Executivo
Municipal acerca das solicitações dessa edilidade através do Requerimento
nº 08/2019”. Oficie-se. Requerimento nº 60/19 de 03/09/19 assinado por
todos os vereadores que requerem tramitação sob regime de urgência do
projeto de lei complementar nº 19/19. Deferido pelo Presidente.
Requerimento nº 61/19 de 03/09/19 que requer tramitação sob regime de

urgência do projeto de lei nº 20/19. Indicação nº 125/19 de 03/09/19 de
autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador
Ederson Luis Trevizan que "Sugere ao Instituto de Previdência do Município
de Divinolândia – IPMD a possibilidade de autorizar empréstimos
consignados em folha de pagamento dos servidores públicos inativos”.
Oficie-se. Correspondência recebida pelo Legislativo. Ciente. Arquive-se.
Com pareceres favoráveis das Comissões a que foram distribuídos,
balancetes do mês de julho – exercício 2019 dos Poderes Executivo e
Legislativo Ciente. Arquive-se. Em discussão, Requerimento nº 57/19. O
vereador disse que está novamente cobrando providências do Executivo
acerca dos cachorros abandonados no antigo aterro sanitário do município,
onde há reclamação da população por conta do ataque dos cachorros e não
há uma resposta concreta da administração sobre o trabalho a ser f eito no
local. Falou da pouca assistência da Prefeitura aos cachorros abandonados.
Disse que o objetivo é continuar cobrando a Prefeitura a fim de que dê início
a um trabalho que resolva o problema. A vereadora Jéssica de Carvalho disse
que em conversa com a Presidente da Associação Focinho Carente, a mesma
lhe informou que está indo tratar dos animais. Falou que a documentação da
associação está atrasada e que não houve nenhum repasse da Prefeitura
ainda, sobrevivendo de doações. Manifestou-se favorável ao requerimento,
afirmando que deve se pressionar mesmo, a fim de prestar ajuda a esses
animais. O Senhor Presidente disse do jantar beneficente realizado pela
associação e que precisa muito da ajuda da Prefeitura. Explanou sobre o
problema dos cachorros abandonados e necessidade de programa de
esterilização desses animais. O vereador Paulo Roberto Aurelietti disse que
logo estarão votando o orçamento para 2020 e seria importante estar inserido
essa ajuda financeira. Disse da importância do controle populacional
elencada pelo Senhor Presidente. O vereador Alcides José Ribeiro
manifestou-se favorável e disse do sério problema também relatado pela
Presidente da Associação. Também disse da importância de se controlar a
população de cachorros. O vereador Edson Carlos de Genova disse que se
deve ser feito um canil para se albergar esses cachorros, pois o problema está
na cidade inteira, inclusive no hospital, podendo atacar pacientes. Também
reconheceu a necessidade de se incluir no orçamento de 2020. Salientou que
o problema está se prolongando e deve ser solucionado, inclusive com
esterilização dos animais. O Senhor Presidente disse ser contrário ao canil,
pois o animal deve ficar solto, com políticas públicas e conscientização da

população. O vereador Edson Carlos de Genova disse acreditar que deva ter
uma atitude radical, ficando mais fácil de se cuidar do animal. O vereador
Alcides José Ribeiro disse que deve ter uma ponderação e que o canil deve
existir sim, sendo um paliativo, viabilizando um meio de melhorar. O
vereador Ederson Luis Trevizan disse que há muitas opiniões, mas que o
importante seria dar início a um trabalho de controle de zoonoses, castração
e destino dos cachorros abandonados e que dê resultado a longo prazo. Não
havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em
votação. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Em
discussão, Requerimento nº 58/19. O vereador Paulo Roberto Aurelietti fez
esclarecimentos sobre a Lei nº 2224/17 que regulamentou a coleta de
materiais. Disse das reclamações da população, dizendo que não está sendo
cumprida essa lei. Falou da sua discordância quanto ao valor a ser pago pela
retirada de materiais volumosos, devendo ser gratuita. Porém, mesmo sendo
pago esse serviço de coleta, a Prefeitura não está realizando o serviço, por
não ter destino a ser dado para esse lixo. Por isso, está pedindo informações
à Prefeitura de como está procedendo á esse serviço a fim de prestarem
informações corretas à população. Não havendo mais oradores, o Senhor
Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 59/19. O
vereador Paulo Roberto Aurelietti explanou sobre a contemplação do
município por parte da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, da
Patrulha Agrícola para práticas de cultivo da agricultura. Disse das muitas
reclamações da população a respeito da dificuldade de utilização desses
equipamentos. Comentou que já foram pedidas informações e que a resposta
foi que as informações seriam dadas pela Casa da Agricultura. Falou sobre o
problema de respostas às proposituras pela Prefeitura e que espera que essa
solicitação seja atendida. O vereador Ederson Luis Trevizan falou dos
equipamentos da Patrulha Agrícola que são voltados a agricultura familiar e
do valor absurdo a ser cobrado, pois a primeira função é servir os
agricultores. Disse da necessidade de se obter as respostas para serem
repassadas aos interessados. Não havendo mais oradores, o Senhor
Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 60/19.Não
havendo oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em votação.
Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão,
Requerimento nº 61/19. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente

colocou o requerimento em votação. Posto em votação, foi aprovado por seis
votos a dois. Contrários: Paulo Roberto Aurelietti e Ederson Luis Trevizan.
A seguir, o Senhor Presidente deixou a palavra livre dentro do Expediente.
O vereador Paulo Roberto Aurelietti falou a respeito da sua indicação de nº
125/19 que sugere ao Instituto de Previdência que autorize empréstimos
consignados aos funcionários inativos, haja visto que já se tem uma
diminuição da renda mensal familiar do salário do inativo. Falou do direito
assistido ao funcionário inativo em se fazer um empréstimo consignado com
taxas baixas e que o nosso município, através do fundo próprio, não autoriza
esse crédito consignado, sendo um prejuízo ao servidor público. Disse que,
segundo o Instituto, o assunto não foi aprovado pelos membros do Conselho.
Falou da importância de participar ativamente das decisões do Instituto. Fez
requerimento verbal sobre um vazamento de esgoto no cruzamento da
Avenida Prefeito Osvaldo Lopes cruzamento com a João Cabrera, que está
saindo no Rio do Peixe, contaminando a água. O Vereador Ederson Luis
Trevizan fez comentários sobre a indicação 125/19 para que seja autorizado
empréstimo consignado aos servidores públicos inativos, sendo uma prática
comum e legal e sendo direito desses. Não havendo mais oradores, passouse para a Ordem do Dia, com a apresentação dos seguintes processos: Em
primeira discussão, Projeto de Lei Complementar nº 19/19 de 21/08/19
do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a reestruturação do quadro de
pessoal, e dá outras providências”. Tramitação sob regime de urgência – Req.
60/19. O vereador Paulo Roberto Aurelietti explicou tratar-se de
reestruturação do quadro de pessoal no que tange às secretarias, sem
distinção de departamentos. Disse dos muitos casos já da Prefeitura e que é
totalmente favorável, sendo muito justo o projeto. Disse que não quer que se
estenda perca salarial a nenhum servidor público. Fazendo jus ao trabalho
prestado por cada um. O Vereador Ederson Luis Trevizan manifestou-se
favorável ao projeto, parabenizando aos servidores pela batalha do direito
deles. O vereador Alcides José Ribeiro manifestou-se favorável ao projeto,
dizendo que irão cobrar para os demais funcionários, sendo um direito de
cada classe. Disse da grande responsabilidade dos vereadores em cobrar
equiparação salarial e que muitas vezes são taxados sobre aumento de
impostos, mas é para que seja revertido aos funcionários e retornos à
população. O vereador Edson Carlos de Genova disse da importância do
cargo de secretária e secretária de escola. Manifestou-se favorável ao projeto,
dizendo ser justo. Salientou ser favorável ao funcionalismo público e

parabenizou às secretárias. A vereadora Jéssica de Carvalho manifestou-se
favorável ao projeto, dizendo ser um reconhecimento pelo trabalho prestado
pelas mesmas, parabenizando-as. O Senhor Presidente parabenizou as
secretárias, dizendo ser o fruto de trabalho das mesmas, sendo reconhecidas.
Lembrou que será cobrado da Administração, a reestruturação do quadro de
pessoal dos servidores públicos. Não havendo mais oradores, o Senhor
Presidente colocou o projeto em primeira votação. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, Projeto de Lei nº
20/19 de 29/08/19 que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1963, de 18
de março de 2010 e dá outras providências”. Tramitação sob regime de
urgência – Req. 61/19. O vereador Paulo Roberto Aurelietti comentou a Lei
nº 1963/2010 que instituiu o auxilio-transporte aos universitários no valor de
trinta e cinco reais e que deveria ser reajustado anualmente. Porém teve seu
reajuste somente em 2014 passando o valor do auxílio para cinquenta reais e
atualmente se encontra em cinquenta e cinco reais. Disse ser um fomento
para incentivar os estudantes e salientou que o número de alunos
beneficiados diminuiu, podendo ser aumentado para um valor maior. Falou
sobre abaixo-assinado feito pelos alunos que solicitam esse aumento. Disse
da importância da educação e qualificação profissional atualmente, tendo um
custo alto e da significância dessa ajuda por parte da Prefeitura. Entende que
deva ser melhor negociado esse valor, pois o aumento é muito pouco. Disse
que irá votar favorável, mas que acredita que deveria haver mais ousadia
desse Plenário na negociação de um aumento maior. O vereador Ederson
Luis Trevizan lembrou da batalha em 2010 para se criar o auxilio-transporte.
Disse ser um incentivo ao aluno, principalmente aos mais carentes. Falou
que fica envergonhado de aprovar um aumento de cinco reais, porém vota
favorável para ter pelo menos esse aumento. Também acha que deveria ser
melhor negociado o valor, que está muito defasado. O Senhor Presidente
disse ser uma vergonha esse aumento de cinco reais, devendo haver maior
incentivo dos alunos. Disse que conversou com o Prefeito, mas o mesmo
disse ser impossível um aumento maior. Disse que a intenção é aprovar esse
projeto e continuar cobrando. Lembrou que o assunto foi motivo de várias
indicações. O vereador Alcides José Ribeiro concordou ser muito pouco,
porém deve ser aprovado para não ficar sem aumento, estando difícil se
esperar mais da Prefeitura. O vereador Edson Carlos de Genova disse que
deve se agarrar essa oportunidade, pois está havendo muitos cortes de bolsas
do Governo Federal. Que devem aprovar o projeto e depois levar os abaixo-

assinados e cobrar um aumento maior. Falou que também arguiu a
possibilidade de pedido de vistas ao projeto, porém não há possibilidade. A
vereadora Jéssica de Carvalho manifestou-se amplamente favorável, com
todas as ressalvas feitas pelos edis e disse da crise econômica, onde faltam
emprego e oportunidades. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente
colocou o projeto em primeira votação. Posto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em segunda discussão, Projeto de lei nº 18/19 de 01/08/19
do Executivo Municipal que “Revoga dispositivos da Lei Municipal nº
2319/2019 na forma que especifica”. Não havendo oradores, o Senhor
Presidente colocou o projeto em segunda votação. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente deixou a
palavra livre para explicações pessoais. O vereador Paulo Roberto Aurelietti
parabenizou aos novos membros empossados da Diretoria da ACEAssociação Comercial e Empresarial de Divinolândia na pessoa do Senhor
Bruno Maltempi. Enalteceu a presença no evento do Sr. Marco Clemer –
Gerente regional do Sebrae de São João da Boa Vista e Dr. Guilherme
Campos – Diretor Administrativo de Finanças de São Paulo, pessoas
importantes para o empreendedorismo. Disse do trabalho junto ao SEBRAE
de São Paulo para a implantação do Posto SEBRAE AQUI que seria
instalado na Associação Comercial sem custos para a Administração, porém
a solicitação deve partir do Prefeito, haja visto que o convênio é celebrado
com o município. Disse da visita à Assembléia Legislativa tendo visitado o
gabinete do Deputado Edmir Chedid que está comprometido com o
município de Divinolândia a passar emendas parlamentares para custeio de
medicamentos e material de enfermagem para o Hospital Regional, sendo
muito importante para essa entidade. Salientou emenda parlamentar paga do
Deputado Alexandre Leite, valor destinado à saúde, na atenção básica para
aquisição de equipamentos. Que, em breve haverá uma prestação de contas
à população quanto à finalidade dada às emendas parlamentares. Comentou
sobre convênio onde o município foi contemplado pela Secretaria da Cultura,
denominada kit livros, precisando atualizar o cadastro da Prefeitura com a
Secretaria de Cultura para o recebimento dos livros. Fez comentários sobre
a formação da 1ª Turma de Ensino Técnico de Administração na cidade de
São Sebastião da Grama, através de convênio com a Associação Paula
Souza, tendo um baixo custo. Disse que já falou com Prefeito, mas o mesmo
não acatou a medida para o nosso município, mas que continuará trabalhando
para que isso ocorra. O vereador Ederson Luis Trevizan fez comentários

sobre a emenda de cem mil reais paga ao município, em dezembro de 2018,
sendo que só agora, os equipamentos começaram a chegar. Salientou que da
sobra desse recurso fosse adquirido um ultrassom para o posto de saúde.
Falou da satisfação em ver o recurso recebido ser votado cem por cento para
a população. Sobre o kit livros, espera que não seja perdido o convênio e que
se atualize a Biblioteca Municipal. Também falou sobre o esgoto que está
contaminando o Rio do Peixe, ressaltando o envio de ofício à SABESP. O
Senhor Presidente comentou o ofício 376/20149 do Departamento de Saúde,
que responde requerimento solicitando o quanto foi gasto com UTI’s móveis
em 2017, 2018 e 2019, com objetivo de agilizar a implantação do SAMU em
nosso município, haja visto que o SAMU faz o transporte gratuitamente.
Informou que, segundo a resposta, no ano de 2017, foram gastos dos cofres
públicos om o aludido serviço R$ 164.275,41 e em 2018 R$ 127.218,93.
Salientou que se o SAMU tivesse no município, o valor daria para pagar o
SAMU e sobraria dinheiro. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente
declarou encerrada a sessão.

