Ata da 13ª Sessão Ordinária
de 21 de agosto de 2018.
Aos vinte e um dias do mês de agosto 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:Projeto de Lei nº 27/18 de 15/08/18 do
Executivo Municipal que “Dispõe sobre a reestruturação do quadro de
pessoal, extinção de cargos e dá outras providências”. Tramitação sob regime
de urgência – Req. 59/18. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/18 de
21/08/18 que “Dispõe sobre a correção do texto do Decreto Legislativo nº
24/18 de 21/02/2018 que passa a vigorar com a seguinte redação”.
Tramitação sob regime de urgência – Req. 59/18. Projeto de Resolução
02/2018 de 21/08/18 que “Regulamenta a admissão pela Câmara Municipal,
semvínculo empregatício, de estudantes de nível superior, de cursos
profissionalizantes técnicos e ensino médio, como estagiários, na forma da
Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008”. Tramitação sob regime
de urgência – Req. 59/18. Moção nº 18/18 de 06/08/18 de autoria do
vereador Ederson Luís Trevizan, subscrita pelos vereadores Paulo Roberto
Aurelietti, Maurício Pandolpho, Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete
Raspante, Diego Felipe Borges, Alcides José Ribeiro e vereadora Jéssica de
Carvalho – “Moção de Aplauso ao Grupo “Pérolas da Mantiqueira” e
empresas patrocinadoras que foram de grande importância para a realização
do 3º Divino Rodeio Fest”. Oficie-se. Moção nº 19/18 de 06/08/18 de autoria
do vereador Ederson Luís Trevizan, subscrita pelos vereadores Paulo
Roberto Aurelietti, Maurício Pandolpho, Silas Ferreira Filho, Olacir
Donizete Raspante, Diego Felipe Borges, Alcides José Ribeiro e vereadora
Jéssica de Carvalho – “Moção de Aplauso ao JEEP CLUBE de Divinolândia
pelo 23º Montanha Off Road realizado entre os dias 20 a 22 de julho de
2018”. Oficie-se. Moção nº 20/18 de 06/08/18 de autoria do vereador
Ederson Luís Trevizan, subscrita pelos vereadores Paulo Roberto Aurelietti,
Maurício Pandolpho, Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete Raspante, Diego
Felipe Borges, Alcides José Ribeiro e vereadora Jéssica de Carvalho –
“Moção de Aplauso á Paróquia Divino Espírito Santo e ao Pároco Marcos

Antônio Campanhari, pela realização da missa sertaneja em comemoração
ao dia do agricultor”. Oficie-se. Moção nº 21/18 de 20/08/18 de autoria do
Vereador Alcides José Ribeiro, subscrita pelos vereadores Paulo Roberto
Aurelietti, Maurício Pandolpho, Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete
Raspante, Diego Felipe Borges, Ederson Luís Trevizan e vereadora Jéssica
de Carvalho – “Moção de Apoio á proposta de emenda á Constituição PEC
nº 2/2018, que tramita na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo”.
Oficie-se. Requerimento nº 53/18 de 06/08/18 de autoria do vereador
Ederson Luís Trevizan, subscrito pelos vereadores Paulo Roberto Aurelietti
e Maurício Pandolpho que “Requer informações do Executivo acerca da
resposta da indicação nº 32/18”. Oficie-se. Requerimento nº 54/18 de
06/08/18 de autoria do vereador Ederson Luís Trevizan, subscrito pelos
vereadores Paulo Roberto Aurelietti e Maurício Pandolpho que “Requer
agendamento de sessão solene para outorga de Título de Cidadão
Divinolandense ao Padre Marcos Antônio Campanhari”. Requerimento nº
55/18 de 06/08/18 de autoria do vereador Edson Carlos de Genova que
“Requer Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria do Prado Pandolpho”.
Oficie-se. Requerimento nº 56/18 de 10/08/18 de autoria do vereador Diego
Felipe Borges, subscrito pelos vereadores Silas Ferreira Filho, Olacir
Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro e Jéssica de Carvalho que “Requer
informações da Prefeitura Municipal a respeito da resposta da indicação nº
71/18”. Oficie-se. Requerimento nº 57/18 de 20/08/18 de autoria do
vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelos vereadores Ederson Luís
Trevizan, Maurício Pandolpho e Edson Carlos de Genova que “Requer
informações do Executivo acerca da colocação de placas de sinalização de
trânsito no Jardim Santo Ambrósio”. Oficie-se. Requerimento nº 58/18 de
20/08/18 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelos
vereadores Alcides José Ribeiro, Jéssica de Carvalho, Diego Felipe Borges,
Olacir Donizete Raspante, Maurício Pandolpho, Ederson Luís Trevizan e
Silas Ferreira Filho que “Requer informações do Executivo a respeito de
construção de novas unidades habitacionais do CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional Urbano) em nosso município”. Oficie-se.
Requerimento nº 59/18 de 21/08/18 assinado por todos os vereadores que
requer tramitação sob regime de urgência dos seguintes processos: Projeto
de Lei Complementar nº 27/18, Projeto de Decreto Legislativo nº 02/18 e
Projeto de Resolução nº 02/18. Deferido pelo Presidente. Indicação nº 99/18
de 06/08/18 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelos
vereadores Ederson Luís Trevizan e Maurício Pandolpho que “Sugere ao
Chefe do Executivo, contratação de mais um médico pediatra para prestar
atendimento junto as Unidades de Saúde da atenção básica do município”.
Oficie-se. Indicação nº 100/18 de 06/08/18 de autoria do vereador Ederson
Luís Trevizan, subscrita pelos vereadores P e Maurício Pandolpho que
“Sugere ao Chefe do Executivo, reforma das salas de aula da escola Euclides

da Cunha”. Oficie-se. Indicação nº 101/18 de 06/08/18 de autoria do
vereador Ederson Luís Trevizan, subscrito pelos vereadores Paulo Roberto
Aurelietti e Maurício Pandolpho que “Sugere ao Chefe do Executivo,
colocação de massa asfáltica ou paralelepípedo na cabeceira da ponte
localizada entre a Rua Treze de Maio e a SP 344”. Oficie-se. Indicação nº
102/18 de 06/08/18 de autoria do vereador Diego Felipe Borges, subscrita
pelos vereadores, Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete Raspante , Alcides
José Ribeiro e vereadora Jéssica de Carvalho que “Sugere ao Chefe do
Executivo, que proceda á construção de um mini campo de futebol socciety,
atrás dos gols no estádio Municipal “Armando Grespan”. Oficie-se.
Indicação nº 103/18 de 06/08/18 de autoria do vereador Diego Felipe
Borges, subscrito pelos vereadores, Silas Ferreira Filho, Alcides José
Ribeiro, Olacir Donizete Raspante e vereadora Jéssica de Carvalho que
“Sugere ao Chefe do Executivo, que estude a possibilidade de se realizar
Campeonato de Futsal no Ginásio de Esportes”. Oficie-se. Indicação nº
104/18 de 06/08/18 de autoria do vereador Diego Felipe Borges, subscrito
pelos vereadores Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete Raspante, Alcides
José Ribeiro e vereadora Jéssica de Carvalho que “Sugere ao Chefe do
Executivo, que proceda a construção de banheiro público no Bosque
Municipal”. Oficie-se. Indicação nº 105/18 de 08/08/18 de autoria do
vereador Diego Felipe Borges, subscrito pelos vereadores Silas Ferreira
Filho, Olacir Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro e vereadora Jéssica de
Carvalho que “Sugere ao Chefe do Executivo, que proceda a construção de
um redutor de velocidade na esquina da Rua Sete de Setembro, cruzamento
com a Francisco Pereira de Souza”. Oficie-se. Indicação nº 106/18 de
10/08/18 de autoria do vereador Diego Felipe Borges, subscrito pelos
vereadores Silas Ferreira Filho, Olacir Donizete Raspante, Alcides José
Ribeiro e vereadora Jéssica de Carvalho que “Sugere ao Chefe do Executivo,
que seja colocado placa com denominação nos prédios públicos: Ginásio de
Esportes “Zé da Júlia” e Biblioteca Municipal “Benedito Cândido de Faria”.
Oficie-se. Indicação nº 107/18 de 10/08/18 de autoria do vereador Diego
Felipe Borges, subscrito pelos vereadores Silas Ferreira Filho, Olacir
Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro e vereadora Jéssica de Carvalho
que “Sugere ao Chefe do Executivo, iluminação na entrada do Bairro Santo
Antônio”. Oficie-se. Indicação nº 108/18 de 20/08/18 de autoria do vereador
Ederson Luís Trevizan, subscrito pelos vereadores Paulo Roberto Aurelietti
e Maurício Pandolpho que “Sugere ao Chefe do Executivo, regulamentação
de uso da patrulha agrícola municipal”. Oficie-se. Com pareceres favoráveis
das Comissões a que foram distribuídos, balancetes do mês de junho –
exercício 2018 – dos poderes Executivo e Legislativo. Ciente. Arquive-se.
A seguir, o Senhor Presidente comunicou aos edis que os balancetes do mês
de julho – exercício 2018 – dos poderes Executivo e Legislativo estão á
disposição para devida apreciação. Ás Comissões de Justiça, Redação,

Cultura e Recreação, Finanças e Orçamento. Em discussão Moção nº 18/18.
O vereador Ederson Luis Trevizan falou da moção aos Pérolas da
Mantiqueira e patrocinadores que foram de grande importância para a
realização do 3º Divino Rodeio Fest. Parabenizou aos Pérolas da Mantiqueira
pela realização do evento muito bem organizado. Falou que agora é trabalhar
para que essa festa entre no Calendário de Eventos do município e perdure
por muitos anos. O vereador Paulo Roberto Aurelietti disse da satisfação em
estar votando essa moção prestigiando os Pérolas da Mantiqueira, grupo que
muito tem feito por nossa cidade, não só no rodeio. Disse que o evento
resgata a cultura e ajuda economicamente o município. Comentou sobre o
grande gasto do evento que é custeado pela iniciativa privada e bilheteria.
Salientou a importância da inclusão no Calendário de Eventos do município
a fim de contar com a colaboração do governo federal ou estadual e ficar
mais barato para os que vão prestigiar. Não havendo mais oradores, o Senhor
Presidente colocou a moção em votação. Colocada em votação, foi aprovada
por unanimidade. Em discussão, Moção nº 19/18. O vereador Diego Felipe
Borges fez comentários sobre o evento do 23º Montanha Off Road, sendo
uma tradição em nossa cidade e trazendo grandes benefícios. O vereador
Ederson Luis Trevizan comentou sobre a moção, dizendo que poucos
eventos conseguem chegar á esse nível e com qualidade e participação
intensa da população. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente
colocou a moção em votação. Colocada em votação, foi aprovada por
unanimidade. Em discussão, Moção nº 20/18. O vereador Ederson Luis
Trevizan falou da grande participação dos agricultores na missa sertaneja,
sendo um gesto muito bonito do padre em levar todos os produtos que o
município produz ao altar. Falou sobre a atitude do padre em colocar a água
e a terra de nossa cidade debaixo do altar, rezando sobre nossa água e nossa
terra. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou a moção em
votação. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Em
discussão, Moção nº 21/18. O vereador Paulo Roberto Aurelietti disse da
importância da moção que tem por finalidade a mobilização a favor de uma
classe. A PEC nº 2/18 que tramita na Assembléia, cujo um dos autores é o
Deputado Fernando Capez, visa regulamentar uma carreira de patente de
tenentes da P.M. Disse ser muito justa a PEC, pois a diferença entre os cargos
de 1º e 2º tenente é de trinta por cento dos vencimentos. Explicou sobre os
efeitos da PEC que tem força de lei dentro da Assembléia, não necessitando
do aval do governo. O Senhor Presidente concordou com o vereador Paulo
Roberto Aurelietti. Leu trecho da moção que veio como modelo para apoio
desta Casa. Disse da discrepância entre os vencimentos. Não havendo mais
oradores, o Senhor Presidente colocou a moção em votação. Colocada em
votação, foi aprovada por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº
53/18. O vereador Ederson Luis Trevizan pediu informações do Executivo
sobre a indicação nº 32/18 que sugere melhorias na sinalização defronte a

EMEF “Prof. Moacyr Lopes de Carvalho” e Creche escola “Sueli Raimundo
Gonçalves”, pois há uma grande reclamação das mães no embarque e
desembarque de alunos. Disse que na resposta do Executivo, dizia que
haveria reformas no trânsito para resolver o problema, mas até o presente
momento não houve providências e a reclamação das mães continua. A
vereadora Jéssica de Carvalho amplamente favorável, dizendo ser de muita
importância, tendo sido causa de outras proposituras. Disse que em conversa
com o Prefeito, o mesmo disse que está tomando providências, inclusive para
fazer a rampa de acesso e cobertura para embarque e desembarque em dias
de chuva. Salientou o grande risco por conta do grande fluxo de veículos.
Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em
votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão,
Requerimento nº 54/18. O vereador Ederson Luis Trevizan falou da entrega
de título ao Pe. Marcos que tem feito um bom trabalho em nosso município,
cativando muito, visitando e abençoando as propriedades rurais. Afirmou
que a população está gostando muito do trabalho dele no município e o
mesmo também se diz feliz em nosso município. Lembrou que o mesmo já
está aqui há um ano, prestando excelentes serviços. O Senhor Presidente
também disse da sua simpatia pelo padre e se manifestou favorável ao
requerimento. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o
requerimento em votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
Em discussão, Requerimento nº 55/18. O vereador Edson Carlos de
Genova disse tratar-se de matriarca de família tradicional, mãe do vereador
Maurício Pandolpho, sendo de profundo merecimento o voto de pesar. Não
havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em
votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão,
Requerimento nº 56/18. O vereador Diego Felipe Borges falou da indicação
nº 71/18 que sugere a iluminação do portal do Divino Espírito Santo, onde
teve a resposta que se trata de área particular, mas que acha que é da
Prefeitura a responsabilidade de benfeitorias no local. O vereador Ederson
Luis Trevizan disse ter acompanhado a instalação do portal, sendo vereador
na época e se trata de obra do município. Disse que identifica o pouco caso
nas respostas do Executivo para esta Casa. Salientou que deveriam unir
forças e cobrar mais respeito com relação ás respostas das proposituras. O
vereador Paulo Roberto Aurelietti manifestou-se favorável ao requerimento,
dizendo estar surpreso quanto á resposta. Disse da intenção se tornar um
município turístico, porém abandonando algumas obras públicas. Disse que
independentemente de religião ou se a obra é publica deve ser cuidado, e que
há uma grande cobrança da população nesse sentido. Pediu ao Senhor
Prefeito que olhe com mais carinho para o patrimônio público. O vereador
Edson Carlos de Genova comparou os portais das cidades vizinhas que tem
uma área para caminhada e são iluminados. Sugeriu que fosse adicionado
placa de boas vindas ou do padroeiro da cidade. Salientou que fossem feitas

melhorias na entrada da cidade. Lembrou ainda que o título de cidade
turística deve ser dado, começando pela porta da frente da Casa, mas que não
está a contento de ninguém. Que nossa cidade recebe tantas pessoas pelo
Hospital Regional e que quase ninguém sabe o significado do pássaro. O
vereador Ederson Luis Trevizan lembrou que no mandato de 2009 a 2012 foi
recebido o Governador do Estado de São Paulo, por conta da inauguração da
Clínica Oftalmológica que concedeu o conserto do asfalto da entrada de
Divinolândia que se encontrava quase intransitável, mas que em poucos
meses começou a estragar o asfalto novamente. Quanto á placa, concordou
com o vereador Dr. Edson que seria bom ser instalada. O Senhor Presidente
disse que a drenagem foi muito mal feitae que todos viam que o asfalto não
ia aguentar. Disse da importância do requerimento com relação ao interesse
turístico. Salientou que não importa de quem foi a doação, sabe-se que o
local é público e tem que cuidar. Disse ser uma benfeitoria barata que evitará
desgaste com os vereadores e a população. Não havendo mais oradores, o
Senhor Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em votação,
foi aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 57/18. O
vereador p1 falou da resposta da Prefeitura quanto a pedido feito em março
para que procedesse á colocação de placas com denominação de ruas e
sinalização de trânsito no Bairro Jardim Santo Ambrósio. Dentro do mês de
Março ainda foi respondido que estavam sendo adquiridas as placas e até
hoje não foi colocado placas de sinalização no aludido bairro. Que,
percorrendo o bairro, se deparou somente com as placas de denominação de
rua. Disse da responsabilidade da Prefeitura quanto a colocação das placas
de sinalização de trânsito e indenizações no caso de acidentes. O vereador
Diego Felipe Borges disse ser amplamente favorável, sendo uma medida de
urgência essa sinalização. Salientou que a cobrança dessa providência é
antiga. O vereador Ederson Luis Trevizan disse entender que a arrecadação
do município é pequena, e existem muitas coisas para fazer, mas os
moradores já estão pagando IPTU há algum tempo, sem retorno para o
bairro. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o
requerimento em votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
Em discussão, Requerimento nº 58/18. O vereador Paulo Roberto
Aurelietti explicou que estão pedindo informação da Prefeitura quanto ás
novas habitações do CDHU, em que fase se encontra, sendo importante o
acompanhamento desses projetos técnicos que foram elaborados pelo
município. Que também tem o objetivo de responder aos munícipesquanto
aos questionamentos. Disse da importância das informações serem oficiais
para que se tenha um embasamento e saber a situação do andamento junto á
Secretaria de Habitação. A vereadora Jéssica de Carvalho manifestou-se
amplamente favorável ao requerimento 58/18. Disse da cobrança das casas
populares pelos munícipes e do déficit habitacional do nosso município.
Falou ainda, do grande comprometimento da renda familiar para quem paga

aluguel e das consequências que geram, como por exemplo, os lotes
irregulares. Disse que irão cobrar sempre essa questão das casas populares.
O vereador Ederson Luis Trevizan falou que o assunto já foi amplamente
discutido nesta Casa, há anos atrás, e há uma descrença da população quanto
ao assunto. Disse da grande ansiedade da população e da importância das
informações, a fim de que cada vereador ajude como for necessário. Disse
que havia uma previsão para o início das obras em agosto, mas o mês já foi
e com as eleições chegando, será difícil de se iniciar. Disse que irão trabalhar
para que aconteça o mais breve possível. O vereador Diego Felipe Borges
também falou da morosidade das casas populares, trazendo descrença para
todos, mas que melhorará muito para a população de baixa renda. O Senhor
Presidente disse que concorda com as cobranças, a fim de que não seja feito
como na gestão anterior, que no maior cinismo, fez a população fazer
inscrições, falando que as casas populares tinham saído, mas na verdade não
foi atrás de nada, talvez com intuito eleitoral. Destacou a importância de se
ter responsabilidade quando for informar a população. Disse ser um projeto
complicado, devendo ser encarado com seriedade, com o dever do vereador
em cobrar a Prefeitura. Salientou que pode ser em novembro, o início das
licitações, mas que precisa-se de informações concretas para ser passado
para a população. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou
o requerimento em votação. Posto em votação, foi aprovado por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente deixou a palavra livre dentro do
Expediente. O vereador Ederson Luís Trevizan falou sobre suas indicações,
começando pela nº 100 que sugere reformas nas salas de aula da Escola
Euclides da Cunha, que desde o início do mandato verificaram, em visita ás
escolas vários problemas nas salas de aula. Disse da polêmica da propriedade
do prédio, porém foram informados que, na municipalização do ensino, o
prédio foi doado ao município, sendo este responsável pela manutenção do
prédio. Fez comentários sobre a necessidade de colocação de massa asfáltica
ou paralelepípedo na cabeceira da ponte localizada entre a Rua 13 de Maio
e SP 344, pois pode prejudicar a estrutura da ponte. Explanou sobre a
regulamentação da patrulha agrícola de nosso município que precisa atender
as necessidades dos munícipes e o principal momento á agora, quando se
começa o plantio. O vereador Diego Felipe Borges comentou suas
indicações, falando da construção de um mini campo no estádio municipal,
que acredita que irá desenvolver o esporte no município. Disse da
importância de se regularizar o campeonato de futsalque não teve nessas
férias. Falou da necessidade de construção de banheiro público para os
freqüentadores do bosque municipal, até pelo interesse turístico do
município. Ressaltou a necessidade de um reduto de velocidade na parada
obrigatória no cruzamento das ruas Francisco Pereira de Souza e Sete de
Setembro, para maior segurança das crianças que descem da escola. Falou
da falta de placa de denominação do Ginásio de Esportes e da Biblioteca

Municipal, sendo o mínimoo que a Prefeitura deve fazer. Falou também da
falta de iluminação do Bairro Santo Antônio, apresentando perigo á
população, e sendo uma obrigação da Prefeitura iluminar o local. O vereador
Paulo Roberto Aurelietti se pronunciou a respeito da Indicação 99/18 que
trata da contratação de mais um médico pediatra para prestação de
atendimento junto as unidades de Saúde da atenção básica do município.
Explanou sobre o bom atendimento dos médicos plantonistas e da UBS,
porém o pediatra faz parte da atenção básica e dos PSF’s, sendo de
responsabilidade do município. Comentou sobre outro prédio público que
não está denominado, o Estádio Municipal “Armando Grespan”,
necessitando de melhorias. O vereador Ederson Luís Trevizan reforçou as
palavras do vereador Paulo Roberto Aurelietti a respeito da indicação 99/18,
pois existe uma reclamação muito grande por parte das mães de nosso
município. Espera melhorias no atendimento. Não havendo mais oradores,
passou-se para a Ordem do Dia, com a apresentação dos seguintes processos:
Em primeira discussão,Projeto de Lei Complementar nº 27/18 de
15/08/18 do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a reestruturação do
quadro de pessoal, extinção de cargos e dá outras providências”. Tramitação
sob regime de urgência – Req. 59/18. O vereador Diego Felipe Borges pediu
a suspensão da sessão para propor emenda ao projeto. Reaberta a sessão, foi
apresentada a seguinte emenda: Emenda Supressiva nº 01/18 ao Projeto
de Lei Complementar nº 27/18 de 15/08/18 que suprime parte “extinção de
cargos”, da ementa do Projeto de Lei Complementar nº 27/18. Não havendo
oradores, o Senhor Presidente colocou a emenda em votação. Colocada em
votação, foi aprovada por unanimidade. Em primeira discussão,Projeto de
Lei Complementar nº 27/18 de 15/08/18 do Executivo Municipal que
“Dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, extinção de cargos e
dá outras providências”. Tramitação sob regime de urgência – Req. 59/18.
COM EMENDA INCORPORADA. O vereador Paulo Roberto Aurelietti
falou sobre o objetivo do projeto que é o de regularizar a situação dos
assistentes sociais que levantaram a questão de não terem sido contemplados
com a referência de cargo superior da área da saúde. Parabenizou o serviço
das assistentes sociais, diante da responsabilidade que tem dentro da função
pública. Manifestou-se favorável ao projeto, dizendo ser uma reivindicação
justa. O vereador Diego Felipe Borges disse ser amplamente favorável ao
projeto por se tratar de uma reestruturação do cargo de assistente social.
Parabenizou aos profissionais da saúde que desempenham um excelente
trabalho. 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 Decreto Legislativo nº 02/18 de 21/08/18
que “Dispõe sobre a correção do texto do Decreto Legislativo nº 24/18 de
21/02/2018 que passa a vigorar com a seguinte redação”. Tramitação sob
regime de urgência – Req. 59/18. Não havendo oradores, o Senhor Presidente

colocou o projeto em primeira votação. Posto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em discussão,Projeto de Resolução 02/2018 de 21/08/18
que “Regulamenta a admissão pela Câmara Municipal, sem vínculo
empregatício, de estudantes de nível superior, de cursos profissionalizantes
técnicos e ensino médio, como estagiários, na forma da Lei Federal nº
11.788, de 25 de setembro de 2008”. Tramitação sob regime de urgência –
Req. 59/18. Não havendo oradores, o Senhor Presidente colocou o projeto
em 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 mudanças no trânsito,
ressaltando que não está havendo estudo prévio, um desconhecimento total
do que está previsto dentro do Código de Trânsito Brasileiro, tendo muitas
repercussões ruins. Informou da reunião a ser realizada na Prefeitura,
juntamente com a Superintendência Jurídica e o engenheiro agrimensor da
cidade de Caconde que irá tratar do assunto dos lotes embargados em nosso
município. Falou da legislação sobre embargo, dando como exemplo a
cidade vizinha de Caconde. Disse que irão tentar traçar um plano, dentro da
Lei 13.465/17 que trata da regularização dos lotes fundiários, a fim de que a
Prefeitura concretize um núcleo gestor para absorver responsabilidade
desses loteamentos. Fez comentários sobre a aquisição de novos veículos
para a área da Saúde, recurso que estava nos cofres públicos desde 2015.
Agora, que se refez o plano de trabalho, com empenho do Prefeito e
vereadores, foram adquiridos quatro novos veículos para transporte de
doentes e atenção básica da saúde. O vereador Ederson Luís Trevizan
comentou sobre o programa “Fala Prefeito”, ressaltando o pronunciamento
do mesmo quanto ao importante trabalho que esses veículos farão, inclusive
no transporte de pacientes, sendo necessário a ambulância somente para
paciente que precisa de maca. Parabenizou ao Prefeito pelo ótimo trabalho e
salientou que o benefício do dinheiro público é quando atende a população.
O vereador Diego Felipe Borges falou sobre licitação realizada no dia 16/08
para aquisição de ambulância para o nosso município, onde não houve
interessados. Explicou ser uma emenda parlamentar do Deputado Léo
Oliveira, no valor de R$ 120.000,00. Ressaltou a importância da ambulância
para o município pois é uma ambulância grande com espaço para os
pacientes e técnicos. Disse que ocorrerá nova licitação dia 31/08.
Parabenizou ao Deputado Federal baleia Rossi pela doação de um
microônibus que ajudará em muito nossa cidade, oferecendo dignidade aos
pacientes que serão encaminhados para outras cidades. O Senhor Presidente
explicou que, com relação ao recurso destinado á saúde, dentro da
incompetência da gestão anterior, quase se perdeu esse recurso, mas foi
resgatado pela atual administração, o que é mais importante. Lembrou que
estarão sempre prontos para cobrar da administração, principalmente com
relação á recursos. O vereador Ederson Luís Trevizan ressaltou que o projeto

estava em vigência até outubro do ano passado. Que estiveram no Ministério
da Saúde em novembro e a informação foi de que o recurso deveria ser
utilizado até outubro e o residual deveria ser devolvido ao ministério. Disse
da sua indignação por não ter sido utilizado esse recurso antes de outubro.
Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente declarou encerrada a
sessão.

