Ata da 20ª Sessão Ordinária
De 04 de dezembro de 2018.
Aos quatro dias do mês de dezembro 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 Nacional. 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: Projeto de lei nº 43/18 de 19/11/18 do
Executivo Municipal que “Dispõe sobre a forma e a apresentação dos
Símbolos Municipais, e dá outras providências”. Tramitação sob regime de
urgência – Req. 78/18. Projeto de Lei nº 04/18 de 30/11/18 de autoria da
Mesa Diretora que “Cria Ouvidoria na Câmara Municipal de Divinolândia e
dá outras providências”. Ás Comissões de Justiça, Redação, Cultura e
Recreação, Finanças e Orçamento. Moção nº 28/18 de 03/12/18 de autoria
do vereador Diego Felipe Borges, subscrito pelos vereadores Maurício
Pandolpho, Alcides José Ribeiro, Olacir Donizete Raspante, Silas Ferreira e
vereadora Jéssica de Carvalho – “Moção de Aplauso ao Fundo Social e
voluntários que participaram da realização dos enfeites na Praça “Pref. Dr.
Alcindo Cardoso de Paiva”. Oficie-se. Moção nº 29/18 de 03/12/18 de
autoria do vereador Olacir Donizete Raspante, subscrito pelos vereadores
Silas Ferreira, Maurício Pandolpho, Alcides José Ribeiro e vereadora Jéssica
de Carvalho – “Moção de Aplauso ao “Desfile de Cavaleiros e Amazonas do
Bairro Campestrinho”. Oficie-se. Requerimento nº 73/18 de 03/12/18 de
autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador
Ederson Luis Trevizan que “Requer informações do Executivo Municipal,
através de seu Departamento de Saúde, sobre as duas últimas avaliações do
PEMAQ (Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade na Atenção
Básica) da Unidade de Saúde central, bem como da Unidade Básica de Saúde
Dr. Jacó, no Bairro Campestrinho”. Oficie-se. Requerimento nº 74/18 de
03/12/18 de autoria do vereador Ederson Luis Trevizan, subscrito pelo

vereador Paulo Roberto Aurelietti que “Requer informações da SABESP
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), devido a falta
de água em dias subsequentes em bairros de nossa cidade”. Requerimento
nº 75/18 de 03/12/18 de autoria do vereador Diego Felipe Borges, subscrito
pelo vereador Alcides José Ribeiro que “Requer informações do Executivo
Municipal, sobre a indicação nº 114/18”. Requerimento 76/18 de 03/12/18
de autoria do vereador Diego Felipe Borges, subscrito pelo vereador Alcides
José Ribeiro que “requer informações do Executivo Municipal, sobre a faixa
de sinalização da DVL “Argemiro Franchi”. Oficie-se. Requerimento nº
77/18 de 03/12/18 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito
pelo vereador Ederson Luis Trevizan que “Requer informações da SABESP
(Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo) sobre
interrupção do abastecimento de água na última sexta feira”. Oficie-se.
Requerimento nº 78/18 de 04/12/18 que requer tramitação sob regime de
urgência do Projeto de Lei nº 43/18. Indicação nº 137/18 de 21/11/18 de
autoria do vereador Diego Felipe Borges que “Sugere ao Chefe do
Executivo, instalação de placas fotovoltaicas nas escolas, com o propósito
de economizar energia”. Oficie-se. Indicação nº 138/18 de 03/12/18 de
autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador
Ederson Luis Trevizan que “Sugere ao Chefe do Executivo, que seja
implantado “prontuário eletrônico” nas Unidades Básicas de Saúde,
pertencentes ao PSF (Programa da Saúde da Família) Dr. Jacó”. Indicação
nº 139/18 de 03/12/18 de autoria do vereador Ederson Luis Trevizan,
subscrito pelo vereador Paulo Roberto Aurelietti que “Sugere ao Chefe do
Executivo, melhorias e instalação de mais lâmpadas na iluminação pública
em frente ao Velório Municipal”. Oficie-se. Indicação nº 140/18 de
03/12/18 de autoria do vereador Ederson Luis Trevizan, subscrito pelo
vereador Paulo Roberto Aurelietti que “Sugere ao Chefe do Executivo,
construção de bueiro na Rua São Paulo do Bairro Campestrinho”. Oficie-se.
Indicação nº 141/18 de 03/12/18 de autoria do vereador Paulo Roberto
Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que “Sugere ao
Chefe do Executivo, através de seu Departamento de Obras e Serviços,
reparos e colocação de broquetes na via pública João José do Prado, no
Bairro Campestrinho”. Oficie-se. Indicação nº 142/18 de 03/12/18 de
autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador
Ederson Luis Trevizan que “Sugere ao Chefe do Executivo, através de seu
Departamento de Obras e Serviços, manutenção na pavimentação da via

pública Marcelo Ramos Correa, no Bairro Nova Divinolândia”. Oficie-se.
Indicação nº 143/18 de 03/12/18 de autoria do vereador Paulo Roberto
Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que “Sugere ao
Chefe do Executivo, através de seu Departamento Municipal de Educação,
que proceda a nomeação de mais profissionais efetivos do Magistério”.
Oficie-se. Correspondência recebida pelo Legislativo. Ciente. Arquive-se. A
seguir, o Senhor Presidente comunicou aos edis que o balancete do mês de
Novembro – exercício 2018 – do Poder Legislativo está á disposição para
devida apreciação. Ás Comissões de Justiça, Redação, Cultura e Recreação,
Finanças e Orçamento. Em discussão, Moção nº 28/18. O vereador Diego
Felipe Borges disse que a moção é para o Fundo Social e voluntários que
participaram da realização dos enfeites da Praça “Prefeito Dr. Alcindo
Cardoso de Paiva”. Pediu apoio dos colegas para aprovação da moção. Não
havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou a moção em votação.
Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Em discussão, Moção
nº 29/18. Não havendo oradores, o Senhor Presidente colocou a moção em
votação. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Em
discussão, Requerimento nº 73/18. O vereador Paulo Roberto Aurelietti
pediu apoio aos colegas para aprovação do requerimento que solicita
informações sobre as duas últimas avaliações do PMAQ (Programa de
Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica da Saúde) implantada
pelo Ministério da Saúde e que trata de aferições de notas quando da vistoria
pelo Ministério da Saúde nas Unidades Básicas de Saúde complementado os
PSF’s, estruturando e organizando a atenção básica. Trata-se de fiscalização
por se tratar de recursos financeiros ao Município. O vereador Ederson Luis
Trevizan complementou dizendo que o programa á apto a avaliar os postos
de saúde e PSF e conforme melhora a avaliação, melhora o repasse. Não
havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em
votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão,
Requerimento nº 74/18. O vereador Ederson Luis Trevizan falou da
reclamação dos bairros quanto á falta de água durante vários dias da semana.
Disse que pode ser algum problema da SABESP, pois a captação de água
está boa, com o número de chuvas que já tivemos esse ano. O Senhor
Presidente esclareceu que as redes estão todas deterioradas, havendo vários
casos na cidade. Falou do serviço dos funcionários que tem que trabalhar
muito por conta disso e do desperdício para se tratar a água. Salientou o
serviço que estava sendo prestado pela SABESP de roca da rede e parou,

ficando a ansiedade da população em se resolver o problema. Não havendo
mais oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em votação.
Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão,
Requerimento nº 75/18. O vereador Diego Felipe Borges falou sobre os
buracos existentes na Rua Nilo Datovo. Disse que em conversa com o VicePrefeito, o mesmo disse que já houve o recape, mas não está adiantando nada.
Comentou sobre outros pontos que está sendo feito esse recape com o asfalto
frio e não está funcionando. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente
colocou o requerimento em votação. Posto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 76/18. O vereador Diego
Felipe Borges comentou sobre a DVL Argeniro Franchi, onde tem pontos
com buracos, mas á noite a sinalização está precária, precisando de
regularização e por ser um pedido antigo da Casa. Não havendo mais
oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em
votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº
77/18. O vereador Paulo Roberto Aurelietti pediu apoio dos membros do
Plenário, pois aas reclamações quanto ao serviço da SABESP são imensas e,
tendo em vista o grande lucro da concessionária quanto á prestação de
serviço nesse município. Disse da solução do problema por um simples
gerador e do desconforto e indignação da população quanto á pressão da água
que, quando chega, estoura os canos, tamanha pressão. Concordou com o
Presidente quanto ao esforço dos servidores da concessionária. O vereador
Ederson Luis Trevizan também comentou sobre o requerimento, salientando
a importância de um gerador. Não havendo mais oradores, o Senhor
Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 78/18. Não
havendo oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em votação.
Posto em votação, foi aprovado por 6 votos a dois. Contrários vereadores:
Paulo Roberto Aurelietti e Ederson Luis Trevizan. A seguir, o Senhor
Presidente deixou a palavra livre dentro do Expediente. O vereador Diego
Felipe Borges falou sobre sua indicação solicitando placas de energia
fotovoltaicas para as escolas e também outros prédios públicos, sendo que a
energia fotovoltaica é uma energia renovável e sustentável, através da
energia solar. O vereador Paulo Roberto Aurelietti comentou sobre a
indicação 138//18 que sugere a instalação de prontuário eletrônico nas UBS
pertencentes ao PSF Dr. Jacó, tendo sido implantado no Posto de Saúde
central, simplificando o atendimento, sendo uma orientação do Governo

federal. A respeito da indicação nº 139/18 disse que trata de melhorias e
instalação de mais lâmpadas na iluminação pública em frente ao Velório
Municipal. Falou sobre a indicação de nº 140/18, sendo necessário a
construção de bueiro na Rua São Paulo, no Bairro Campestrinho, altura da
residência 968, pois os bueiros existentes não são suficientes para captar toda
a água, trazendo transtorno aos munícipes. Comentou a indicação nº 141/18
que trata de reparos e colocação bloquetes na via pública São José da Praça
do Bairro Campestrinho. Disse da necessidade dos reparos até para trazer
dignidade á comunidade local. Na indicação 142/18 fez comentários sobre a
manutenção na pavimentação da Rua Marcelo Ramos Correa, no Bairro
Nova Divinolândia, com problemas sérios na infraestrutura, sendo
solicitação dos munícipes. Através da indicação 143/18, solicitou ao
Prefeito, através de seu departamento Municipal de Educação que proceda a
nomeação de mais profissionais efetivos para o Magistério para atuarem em
cargo em comissão, junto ás escolas públicas da rede municipal de ensino,
como coordenadores pedagógicos, haja visto que houve uma redução no
número de coordenadores, havendo um coordenador para mais de uma
escola. Disse do importante trabalho do coordenador e da necessidade do
mesmo para se manter o nível da educação. Não havendo mais oradores,
passou-se para a Ordem do Dia, com a apresentação dos seguintes
processos: Em primeira discussão, Projeto de Lei nº 38/18 de 12/11/18 do
Executivo Municipal que “Estabelece preço público para serviços de obras
no Cemitério Municipal e dá outras providências”. A vereadora Jéssica de
Carvalho solicitou a suspensão da discussão do projeto para melhor análise.
O Senhor Presidente consultou o plenário sobre a solicitação. Consultado o
Plenário, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Em primeira
discussão, Projeto de Lei nº 39/18 de 13/11/18 do Executivo Municipal que
“Dispõe sobre a criação da Ouvidoria Geral do Município e dá outras
providências”. O vereador Paulo Roberto Aurelietti manifestou-se favorável
ao projeto e disse da importância em se saber a opinião da população e
manter um canal direto com os cidadãos. 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
40/18 de 13/11/18 do Executivo Municipal que “Regulamenta a Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37
e no § 2º do art. 216 da constituição federal, no âmbito do poder executivo

municipal. Não havendo oradores, o Senhor Presidente colocou o projeto em
primeira votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em
primeira discussão, Projeto de lei nº 43/18 de 19/11/18 do Executivo
Municipal que “Dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos
Municipais, e dá outras providências”. Não havendo oradores, o Senhor
Presidente colocou o projeto em primeira votação. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, Projeto de lei nº 31/18
de 24/09/18 do Executivo Municipal que “Estima a receita e fixa a despesa
do município de Divinolândia para o exercício de 2019”. Não havendo
oradores, o Senhor Presidente colocou o projeto em segunda votação. Posto
em votação, foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, Projeto
de Lei nº 02/18 de 31/10/18 que “Autoriza o Poder Legislativo contratar
plano de Saúde para os servidores da Câmara Municipal de Divinolândia e
dá outras providências”. 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 falou sobre sua
visita á São Paulo, juntamente com o vereador Ederson Luis Trevizan, na
Assembléia Legislativa, no gabinete do Deputado Fernando Cury e Davi
Zaia, ambos do PPS, por conta de apresentar emendas impositivas. Por isso,
alinharam algumas prioridades voltadas ás entidades do município, estando
no aguardo das publicações. Também estiveram presentes na audiência de
Segurança Pública agendada pelo deputado Alex Manente. Aproveitou para
agradecer a assessoria do deputado, Senhor Beto Cruz, que os acompanhou
na audiência. A finalidade da demanda foi para acompanhar o convênio da
implantação do posto de identificação do Instituto Ricardo Gumbleton Daunt
para emissão de carteiras de identidades e atestados de antecedentes
criminais, tendo dado entrada em abril na Polícia Civil e agora, já está para
celebração do convênio. Agradeceu a atenção dada pelo procurador Renato
lemes que analisará e dará celeridade ao convênio para que se possa encerrar
e implantar o posto na Prefeitura Municipal. Também falou sobre a
participação de audiência na Secretaria de Educação, agradecendo ao
secretário Sr. João Cury que fez uma assinatura de autorizo da Escola
Estadual “Deputado Eduardo Vicente Nasser”, na ordem de R$ 452.000,00
(quatrocentos e cinquenta e dois mil reais). Falou que no dia 30/11 foi
publicado no D.O.E disponibilização de recursos para o município de
Divinolândia em especial para o Hospital Regional – CONDERG, na ordem

de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) através dos Deputados
Davi Zaia, pedido dos vereadores Ederson e Paulo, e deputado Padre Afonso
e Barros Munhoz. Recurso importante para o hospital, Convênio Pró Santa
Casa, no valor de R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais) que vem
para custeio. Agradeceu ao Deputado Davi Zaia que em 2016, reconheceu
nosso hospital como sendo de utilidade pública, através o processo de sua
autoria tramitado na Assembléia. Falou da Importância dos recursos
advindos para o Hospital que é referência e precisa ser mantido. Agradeceu
ainda, o governador Marcio França pela liberação dos recursos e convênios.
O vereador Ederson Luis Trevizan fez relatos da viagem á São Paulo,
salientando a boa receptividade. Agradeceu ao Secretário da Educação pela
reforma da escola Nasser. Falou sobre pedido de mais um ônibus escolar.
Agradeceu á emenda do Deputado Davi Zaia para o hospital. Não havendo
mais oradores, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão.

