10ª Sessão Ordinária
de 18 de junho de 2019.
Aos dezoito dias do mês de junho 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
Municipal. 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
Decreto Legislativo nº 01/19 de 17/06/19 que “Dispõe sobre a autorização
de licença do Prefeito Municipal para gozo de férias”. Às Comissões de
Justiça, Redação, Cultura e Recreação, Finanças e Orçamento. Projeto de
Resolução nº 05/19 de 14/06/19 de autoria do vereador Paulo Roberto
Aurelietti e Ederson Luis Trevizan que “Altera integralmente os artigos
139, 140 e 141 do Regimento Interno Cameral”. Ás Comissões de Justiça,
Redação, Cultura e Recreação, Finanças e Orçamento. Requerimento nº
36/19 de 14/06/19 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti,
subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que “Requer informações
do Executivo acerca da indicação nº 25/19 que trata de melhorias nos
pontos de ônibus”. Oficie-se. Requerimento nº 37/19 de 14/06/19 de
autorias do Vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelos vereadores
Ederson Luis Trevizan e Silas Ferreira Filho que “Requer informações do
Executivo acerca de imóvel adquirido pelo município no Bairro Ribeirão
do Santo Antônio para Programas de Habitação Popular”. Oficie-se.
Requerimento nº 38/19 de 14/06/19 de autoria do vereador Alcides José
Ribeiro, subscrito pelos vereadores Olacir Donizete Raspante, Ederson
Luis Trevizan, Diego Felipe Borges, Silas Ferreira Filho e Jéssica de
Carvalho que “Requer Voto de Pesar pelo falecimento da Sra. Maria
Mendes”. Oficie-se. Indicação nº 101/19 de 14/06/19 de autoria da

vereadora Jéssica de Carvalho, subscrito pelos vereadores Diego Felipe
Borges, Olacir Donizete Raspante, Maurício Pandolpho, Silas Ferreira
Filho e Alcides José Ribeiro que "Sugere ao Chefe do Executivo, que
proceda a limpeza da entrada do cemitério e, posteriormente plante flores”.
Oficie-se. Indicação nº 102/19 de 14/06/19 de autoria da vereadora Jéssica
de Carvalho, subscrito pelos vereadores Diego Felipe Borges, Olacir
Donizete Raspante, Maurício Pandolpho, Silas Ferreira Filho e Alcides
José Ribeiro que "Sugere ao Chefe do Executivo, que "Sugere ao Chefe do
Executivo, que proceda a conserto do trecho da Rua Espírito Santo”.
Oficie-se. Indicação nº 103/19 de 14/06/19 de autoria do vereador Paulo
Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que
"Sugere ao Chefe do Executivo, que seja efetuado aporte de recurso
financeiro através de subvenção ao Hospital de Amor de Barretos”. Oficiese.Indicação nº 104/19 de 14/06/19 de autoria do vereador Ederson Luis
Trevizan, subscrito pelo vereador Paulo Roberto Aurelietti que "Sugere ao
Chefe do Executivo, que seja realizado melhorias na torre de transmissão
de TV”. Oficie-se. Indicação nº 105/19 de 14/06/19 de autoria do vereador
Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan e
Olacir Donizete Raspante que "Sugere ao Chefe do Executivo, que proceda
através de seu departamento competente, intervenção junto as empresas
mineradoras e o proprietário do imóvel localizado ao lado do posto de
saúde do Bairro Campestrinho”. Oficie-se. A seguir, o Senhor Presidente
comunicou aos edis que o balancete do mês de maio – exercício 2019 –
do Poder Executivo está a disposição para devida apreciação. Ás
Comissões de Justiça, Redação, Cultura e Recreação, Finanças e
Orçamento. Em discussão, Requerimento nº 36/19. O vereador Paulo
Roberto Aurelietti solicita informações acerca da indicação nº 25/19 que
trata de melhorias nos pontos de ônibus do município, indicação essa
encaminhada juntamente com uma ata de reunião realizada com empresas
de ônibus que prestam serviço em nosso município, também tendo sido
visitado os pontos de ônibus que estão sem as demarcações necessárias,
causando transtornos á população, tanto na zona urbana como nos bairros.
Por isso, pede através deste requerimento, que o Prefeito dê informações
sobre a previsão dessas melhorias nos pontos de ônibus. Não havendo mais
oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em votação. Posto
em votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº
37/19. O vereador Paulo Roberto Aurelietti explicou que na administração

2015-2016 a Prefeitura adquiriu um lote no Bairro Ribeirão do Santo
Antônio com o intuito de ser desenvolvido no local programas
habitacionais para acolher famílias que ainda não possuíam casa própria.
Salientou que não foi adotada nenhuma política pública na gestão anterior e
que o terreno se encontra abandonado no Bairro Ribeirão do Santo
Antônio. Por isso, o requerimento para informações sobre o terreno e
destinação para habitação popular, cujo objetivo é esclarecer a população
daquele bairro. Lembrou que o bem público deve atingir sua finalidade ou,
pelo menos que beneficie a população. O Senhor Presidente esclareceu que
estiveram em São Paulo, questionando sobre esse terreno do Bairro
Ribeirão do Santo Antônio e um existente no Bairro Campestrinho, a fim
de iniciar o programa de habitação e lhes foi informado que não havia
interesse em levar a população para a zona rural. Por isso, não havia
nenhum programa. O vereador Alcides José Ribeiro disse ser favorável ao
requerimento e que tem conhecimento de programa habitacional rural do
governo e que agora já não existe, ficando obsoleto. Que é favorável a
cobrança de informações a fim de se ajustar. Não havendo mais oradores, o
Senhor Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em votação,
foi aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 38/19.
Não havendo 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. A
vereadora Jéssica de Carvalho explicou a indicação nº 101/19 que sugere
que o Executivo proceda a limpeza do Cemitério Municipal e,
posteriormente proceda ao plantio de flores, a fim de suavizar o ambiente.
Na indicação nº 102/19, sugere arrumar trecho da rua Espírito Santo,
próximo ao cartório, haja visto que está afundando o calçamento. Pedido de
moradores e grande fluxo de veículos. O vereador Paulo Roberto Aurelietti
falou da sua indicação nº 103/19 que sugere que seja efetuado aporte de
recursos financeiros, através de subvenções ao hospital de Amor de
Barretos, através da lei de Subvenções. Salientou a falta de estreitamento
entre poder público e instituição. Falou dos muitos casos de emergência na
oncologia e que fica a mercê de pessoas influentes para que haja o
atendimento. Sobre a indicação nº 105/19, sugere a intervenção entre as
empresas mineradoras e proprietário do terreno localizado ao lado do Posto
de Saúde do Bairro Campestrinho, haja visto grande reclamação da
população do Bairro diante do intenso fluxo de caminhões que utilizam o

citado espaço para manobras e trazendo transtornos aos moradores
próximos. O vereador Ederson Luis Trevizan comentou a indicação nº
104/19 que pede melhorias na torre de transmissão de canais de TV que
vem sido cobrada há bastante tempo e só piora com o tempo, pensando em
quem não tem TV por assinatura, pois trata-se de um ponto negativo para o
município. Comentou também sobre os caminhões das mineradoras no
Bairro Campestrinho, que está causando transtorno aos usuários do Posto
de Saúde, além da sujeira presente no local, devendo serem tomadas
providências. O vereador Alcides José Ribeiro disse que ele e outros
vereadores tem cobrado do Poder Executivo melhoras na alça de acesso
antes de chegar no posto de saúde do Bairro Campestrinho. Disse que em
conversa com o vice-prefeito, o mesmo disse que estão estudando uma
solução para uma autorização da CETESB para a realização do serviço
pelas mineradoras. Disse da importância do setor da saúde para o bairro e
da calamidade que esses caminhões estão fazendo. O Senhor Presidente
falou sobre a rede de transmissão de canais de TV. Esclareceu que depois
da TV digital a emissora deve colocar o aparelho no município, e que tem
conhecimento que a Prefeitura já autorizou as emissoras que não estão
dando retorno. Que espera, que em breve seja solucionado o problema.
Quanto ao Bairro Campestrinho, disse que está cobrando há tempos e
relatou o absurdo que se torna isso para a prevenção da saúde. Afirmou que
o grande problema é a CETESB que precisa dar a autorização. O vereador
Maurício Pandolpho disse que a solução emergencial é concretar o terreno.
Não havendo mais oradores, passou-se para a Ordem do Dia, com a
apresentação dos seguintes processos: Em primeira discussão, Projeto de
Lei nº 14/19 de 23/04/19 do Executivo Municipal que “Estabelece as
Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei orçamentária do
município para o exercício de 2020 e dá outras providências”. O vereador
Paulo Roberto Aurelietti explicou que o projeto trata de elaboração das
diretrizes orçamentárias, protocolado nesta Casa de Leis até trinta de abril,
para posterior audiência pública para participação popular nessa peça
orçamentária, pois é aí que se define onde a administração irá colocar o
dinheiro do orçamento que o município irá arrecadar. Solicitou que, antes
do fechamento do orçamento, o Senhor Prefeito envie um esboço para a
Câmara, a fim de ter um acompanhamento das diretrizes das políticas
públicas. 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 Complementar nº
02/19 de 27/05/19 de autoria do vereador Ederson Luís Trevizan que “Cria
no âmbito municipal o IPTU Verde e dá outras providências”. O vereador
Ederson Luis Trevizan explicou ser um projeto de criação do IPTU
VERDE, modelo da cidade de Ribeirão Preto, adequado á realidade do
nosso município. Falou dos benefícios e descontos do IPTU em algumas
atitudes de preservação do meio ambiente. Afirmou se tratar de práticas
que geram descontos irrelevantes para que a Prefeitura é de grande
significado para a preservação do meio ambiente em nosso município, que
agora é MIT e selo verde-azul. O vereador Edson Carlos de Genova disse
ser um projeto que autoriza desconto no IPTU, e afirma que, diante de
pareceres do TC, o projeto é irregular. Questionou sobre a renúncia de
receita, parecer jurídico, análise da comissão de Finanças, pois reduz o
IPTU, mexendo em receita da administração. Pediu vistas do processo a
fim de encaminhá-lo para a Comissão de Justiça, Redação, Cultura e
Recreação, Finanças e Orçamento e solicitar parecer jurídico a fim de não
ter problemas futuros. O Senhor Presidente consultou o Plenário sobre o
pedido de vistas. Consultado o Plenário, a aludida solicitação foi aprovada
por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente deixou a palavra livre
para explicações pessoais. O vereador Paulo Roberto Aurelietti fez
comentários sobre o projeto do IPTU VERDE, dizendo que as formalidades
devem ser respeitadas. Disse que deseja que tudo seja feito ás claras para
não haver constrangimento futuro. Disse que o projeto foi feito e adequado
pelo jurídico da Casa, e que não se está querendo invadir competência de
poderes e, que estão respeitando o rito ordinário, por isso, já está para as
comissões darem os pareceres. Comentou visita á São Paulo no dia 05/06,
com agenda muito produtiva, em visita á Casa Civil. Disse das demandas
na Secretaria da Casa Civil e Secretaria de Desenvolvimento Regional,
juntamente com o Senhor Prefeito, entre eles. Liberação de trezentos mil
reais para o Centro de Eventos do município, reforma do Centro de
Convenções e melhorias do complexo esportivo. Disse da solicitação do
Prefeito no valor de cem mil reais para infraestrutura urbana para
adequação de acessibilidade das vias públicas centrais. Disse aos
professores que se esperava o projeto que trata da alteração do plano de
carreira, adequando o salário do magistério ao piso nacional e que está
causando transtornos aos mesmos. Agradeceu ao gerente do CREDISAN
pelo convite para inauguração do ponto de atendimento em Divinolândia

que está em um ambiente confortável, acreditando no desenvolvimento de
nosso município. Agradeceu ainda, o cabo Brunharo que administrou o
PROERD na rede pública de ensino, ressaltando ser um trabalho
voluntário. O vereador Silas Ferreira Filho agradeceu á PM, em nome do
sargento Renato pela segurança do local da Festa do Bairro Ribeirão do
Santo Antônio. Parabenizou aos organizadores da festa. O vereador Edson
Carlos de Genova comentou sobre duas ações da Prefeitura, ressaltando a
importância da construção dos redutores de velocidade na Rua XV de
Novembro, assegurando ainda mais a população e recapeamento das ruas
danificadas. O vereador Ederson Luis Trevizan fez menção do pedido de
vista do vereador Edson, visto com bons olhos, apesar do projeto já estar
tramitando há quinze dias. Salientou a importância da análise do projeto
para que melhore ainda mais. Comentou so9bre a visita à São Paulo em
busca de recursos financeiros juntamente com o Sr. Prefeito. Disse que na
oportunidade fizeram pedido de cinquenta mil reais para o asilo a fim de
aquisição de um veículo. Falou também da reforma da Escola Nasser.
Parabenizou ao CONTUR e Prefeitura pela realização do Festival de
Violeiros em nosso município. Ressaltou a necessidade da pintura das
faixas nos redutores, que é muito cobrado pela população e que foi
informado que a empresa que venceu a licitação não veio fazer o serviço e
que deverá ser notificada, e se houver interesse, será chamado o segundo
da licitação. O vereador Alcides José Ribeiro falou sobre o pedido de vista
ao projeto de lei complementar nº 02/19, a fim de analisar alguns pontos.
Destacou ser um projeto interessante, mas que se dá uma impressão de
renúncia de receita. Disse que estiveram no dia 13/06 no GRACOHAB e
que tiveram a notícia de que não haverá mais demora para a licitação para a
construção das casas populares. Disse que, em visita á Assembléia cobrou
do Presidente Cauê prioridade na reforma da Escola Nasser que está no
nível três e que, o mesmo tentará agilizar. Também cobraram reforma das
delegacias e vicinal do Bairro Ribeirão do Santo Antônio. Parabenizou a
Administração pela pintura e conservação da vicinal DVL “Argemiro
Franchi”, no valor de cento e setenta mil reais. Salientou que foi destacado
a necessidade de manutenção da SP 344 pelo DER. Também falou da
viabilização das cirurgias a fim de se diminuir as demandas. Foi pedido
recursos para a saúde, van para transporte de pacientes, cento e cinquenta
mil para infraestrutura. O vereador Maurício Pandolpho falou das casas do
bairro Ribeirão do Santo Antônio, onde eram para ser construídas quarenta

e uma casas gratuitas, mas o programa foi cortado pelo governo. Falou do
seu contentamento quanto ao ônibus circular e do Festival de Violeiros,
dizendo ter sido uma festa muito boa. O vereador Alcides José Ribeiro
comentou sobre a altura do redutor de velocidade nas ruas centrais que
deve ser corrigido. O Senhor Presidente parabenizou ao Grupo de
Gaioleiros pelo I Encontro de Gaiolas 4x2 da cidade. Agradeceu ao apoio
da Polícia Militar e proprietários que autorizaram a passagem das gaiolas.
Falou sobre a troca de lâmpadas no Bairro Santo Antônio, bem como
limpeza das fossas e que será feito o patrolamento das ruas do bairro dando
mais dignidade, segurança e saúde àquela comunidade. Salientou parceria
de nossa cidade e de São Sebastião da Grama que irão consertar a ponte do
São Domingos que está em péssimo estado. Parabenizou a Prefeitura pelo
recapeamento de alguns pontos da Rua Cel José Leopoldino, Espírito
Santo, João Cabrera e Francisco Pereira de Souza. Destacou que serão
colocadas várias lâmpadas no Bairro Campestrinho desde o começo até o
final da rua principal e passagem elevada em frente á escola para maior
segurança. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente declarou
encerrada a sessão.

