Ata da 16ª Sessão Ordinária
de 02 de outubro de 2018.
Aos dois dias do mês de outubro 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: Requerimento nº 63/18 de 01/10/18 de
autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador
Ederson Luis Trevizan que “Requer informações da Gerência Municipal da
Saúde acerca de profissionais técnicos de enfermagem”. Oficie-se.
Requerimento nº 64/18 de 01/10/18 de autoria do vereador Ederson Luis
Trevizan, subscrito pelo vereador Paulo Roberto Aurelietti que “Requer
informações da Prefeitura Municipal sobre a grande quantidade de goteiras
no Ginásio de Esportes “Zé da Júlia”. Oficie-se. Requerimento nº 65/18 de
01/10/18 de autoria do vereador Maurício Pandolpho, subscrito pelo
vereador Edson Carlos de Genova que “Requer agendamento de sessão
solene para entrega de Título de Cidadão Divinolandense ao Sr. Geraldo
Aparecido Zani”. Oficie-se. Indicação nº 112/18 de 01/10/18 de autoria do
vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis
Trevizan que “Sugere ao Chefe do Executivo, que seja instalado “bebedouro
de água” na quadra de esportes da Escola “José Pereira da Silva” no Bairro
Ribeirão do Santo Antônio”. Oficie-se. Indicação nº 113/18 de 01/10/18 de
autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrita pelo vereador
Ederson Luis Trevizan que “Sugere ao Chefe do Executivo, que seja
instalado “bebedouro de água” no Estádio Municipal “Armando Grespan”.
Oficie-se. Indicação nº 114/18 de 10/10/18 de autoria do vereador Diego
Felipe Borges, subscrita pelo vereador Olacir Donizete Raspante, Silas
Ferreira Filho, Alcides José Ribeiro e vereadora Jéssica de Carvalho que
“Sugere ao Chefe do Executivo, que seja procedido operação tapa-buracos

na Rua Nilo Datovo, no Bairro Nova Divinolândia”. Oficie-se. Indicação nº
115/18 de 01/10/18 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti,
subscrita pelo vereador Ederson Luis Trevizan que “Sugere ao Chefe do
Executivo, que seja colocado placas indicativas, sinalizando área escolar em
consonância com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), no perímetro
urbano do Bairro Campestrinho”. Oficie-se. Correspondência recebida pelo
Legislativo. Ciente. Arquive-se. A seguir, o Senhor Presidente comunicou
aos edis que os balancetes do mês de agosto – 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, Requerimento nº 63/18. O vereador Paulo
Roberto Aurelietti disse que está havendo algumas reclamações no que diz
respeito á técnicos de enfermagem. Que há uma solicitação dos munícipes
do bairro, onde reclamam que não há aludidos profissionais em tempo
integral de funcionamento do posto para procedimentos básicos. Por isso, fez
requerimento para maiores informações a fim de solicitar esses profissionais
ao Senhor Prefeito. O vereador Edson Carlos de Genova disse que trabalhou
por quinze anos no Posto do Bairro Ribeirão do Santo Antônio e acha justo
o pedido, mas que sempre houve reclamações a respeito do técnico de
enfermagem. Afirmou que a reclamação é geral em todos os postos de saúde.
Falou da boa conceituação da gestora da saúde, porém sem conhecimentos
médicos. Explanou ainda, que há a necessidade de averiguar outras coisas
também, pois o problema não é só a enfermagem e que após a resposta,
sugere uma união entre todos para tentar melhorar, pois existe sim uma
reclamação geral. O vereador Paulo Roberto Aurelietti fez comentários sobre
a visita realizada aos postos de saúde, cujo assunto foi debatido em Plenário
e, em forma de indicação encaminharam o problema ao Prefeito, tendo sido
respondida, porém sem sanar o problema. Disse que sabe dessa reclamação
geral, mas que foi direcionado para o Posto do Bairro Ribeirão do Santo
Antônio, uma vez que foi pedido de um munícipe de lá. Salientou que não
está criticando o enfermeiro e sim discutindo a necessidade de um
profissional na unidade. Disse que tal pedido é para que o problema seja
solucionado. O vereador Edson Carlos de Genova solicitou o nome da pessoa
que procedeu á reclamação e pediu para que o vereador Silas, que é do citado
bairro se pronunciasse. O vereador Silas Ferreira Filho afirmou que o
problema existe mesmo, porém já fez pedido direto á administração e não foi
atendido. O vereador Diego Felipe Borges disse que o problema não é só do

técnico de enfermagem, pois muitas vezes não tem médicos, técnicos para
fazer curativos ou medir sinais vitais. Reafirmou que os profissionais estão
em falta mesmo, devendo haver um para cada posto, pelo menos para os
serviços básicos da saúde. O vereador Ederson Luis Trevizan agradeceu aos
colegas pelo apoio e, em especial ao Dr. Edson que pediu a união dos
vereadores para resolver os problemas da saúde, salientando que se deve
melhorar, e no fim do mandato deixar uma saúde pública melhor do que foi
encontrada. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o
requerimento em votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
Em discussão, Requerimento nº 64/18. O vereador Ederson Luis Trevizan
disse que recebeu reclamação de usuário, porém assustou, pois foi reformado
o local. Disse que a reclamação foi que nos dias de chuva não tem como usar
a quadra, pois há muitas goteiras e fica escorregadia. Por isso, fizeram o
requerimento, visto que estamos na época das chuvas. O vereador Diego
Felipe Borges disse ser amplamente favorável ao requerimento, visto que a
quadra ficou parada por um bom tempo, houve reforma e foi liberada esse
ano para os usuários. Porém, voltou a chover, e voltou as goteiras na quadra.
Considera um desperdício do dinheiro público. Ressaltou que precisa
resolver esse problema o quanto antes e averiguar a responsabilidade da obra.
O Senhor Presidente disse que realmente o resultado só viria na época das
águas e do serviço mal feito da gestão anterior. O vereador Edson Carlos de
Genova argumentou sobre a responsabilidade do profissional de engenharia
e arquiteto pelo risco para os munícipes, pois o problema está persistindo
sem solução. O vereador Diego Felipe Borges disse que tem que ter a
Responsabilidade técnica, onde a empresa que ganhou a licitação tem o
responsável técnico por essa obra. O problema é que a empresa que realizou
o serviço acabou fechando. O vereador Paulo Roberto Aurelietti explicou
que essa obra foi fruto de um convênio celebrado entre o município e o
governo federal, através de eenda parlamentar no mandato anterior. Porém,
se houve irregularidade por meio da empresa contratada, estão perguntando
no requerimento, como a Prefeitura deu o aceite dessa obra. Embora a
responsabilidade seja da empresa, a Prefeitura tem um setor de engenharia
que analisa se a obra está de acordo com o edital. Disse que se for necessário,
pode se abrir um processo administrativo ou uma comissão de inquérito para
que seja melhor analisado, ou mesmo encaminhar cópia para o MP e
Tribunal de Contas para que se faça uma análise. Salientou ainda que a
Prefeitura fez alguns reparos para que o pessoal pudesse utilizar a quadra,

mas não é uma situação legal. Não havendo mais oradores, o Senhor
Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 65/18. O
vereador Maurício Pandolpho disse que achou por bem homenagear a pessoa
do Senhor Geraldo, cidadão de Mococa, que muito fez pelo asilo em seu
mandato de Presidentee ajuda outras obras sociais do nosso município. O
vereador Edson Carlos de Genova falou que o Senhor Geraldo vreio para
nosso município, dando empregos, foi Presidente da Maçonaria e do Asilo,
se preocupando sempre com o desenvolvimento de Divinolândia e sendo
merecedor desse título. 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 fez comentários sobre suas indicações,
ressaltando a necessidade de bebedouro de água na quadra de esportes “José
Pereira da Silva”, no Bairro Ribeirão do Santo Antônio”. Também falou da
necessidade de um bebedouro de água no Estádio Municipal “Armando
Grespan” por ser um local aberto ao público, recebendo grande quantidade
de pessoas nos eventos que lá acontecem. E por ser um local utilizado para
a prática esportiva, é necessário a hidratação dos atletas. Agradeceu ao
Departamento de Obras da Prefeitura pela colocação de placas indicativas
no Bairro Campestrinho, matéria da indicação nº 115/18, pedido de pais de
alunos, pois há um grande tráfego de veículos no local. O vereador Silas
Ferreira Filho agradeceu ao vereador Paulo pela Indicação nº 112/18,
dizendo que já tinha conversado com o vice-prefeito. O vereador Ederson
Luis Trevizan reforçou a necessidade dos bebedouros de água e quanto a
indicação 115/18. Salientou ser pedido da população do bairro Campestrinho
e agradeceu ao Prefeito pela colocação das placas, salientando o
contentamento da população do bairro, pois tudo isso visa segurança dos
alunos. O vereador Diego Felipe Borges fez comentários sobre a indicação
114/18, ressaltando que recebeu reclamação de moradores da rua, dizendo
estar muito ruim. Não havendo mais oradores, passou-se para a Ordem do
Dia, com a apresentação dos seguintes processos: Em segunda 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 segunda
votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o
Senhor Presidente deixou a palavra livre para explicações pessoais. O

vereador Silas Ferreira Filho falou sobre a troca de iluminação da quadra de
esportes do Bairro Ribeirão do Santo Antônio, pedido feito por ele ao viceprefeito, que ficou muito boa. Também falou sobre a iluminação de led na
praça que melhorou cem por cento. O vereador Ederson Luis Trevizan
agradeceu a presença do Grupo de Violeiros, salientando moção de aplauso
feita a eles pela participação na missa sertaneja m comemoração ao Dia do
Agricultor. O vereador Edson Carlos de Genova agradeceu ao Grupo de
Violeiros presentes na sessão. Solicitou aso Senhor Presidente que
convidasse o representante do grupo para apresenta-los um a um, como
forma de reconhecimento, uma vez que toda a população está assistindo. O
Senhor José Parussolo disse ser uma honra estar presente nesta Casa,
agradeceu ao Presidente e vereadores pela oportunidade e procedeu à
apresentação do grupo. O Senhor Presidente lembrou a apresentação do
grupo de violeiros na missa sertaneja ressaltando o sucesso da apresentação.
Parabenizou ao grupo e agradeceu a presença. O vereador Paulo Roberto
Aurelietti falou a respeito das eleições que se dará no dia 07/10, salientando
a obrigação e dever de cada cidadão e pedindo conscientização da população
na hora de votar. Parabenizou ao Grupo de Violeiros, falando do respeito e
admiração que todos tem pelo mesmo. O vereador Edson Carlos de Genova
falou sobre o cadastro da biometria, onde existe um grande número de
pessoas que não fizeram, e assim não poderão votar, devendo se justificar
depois no cartório eleitoral. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente
declarou encerrada a sessão.

