12ª Sessão Ordinária
de 16 de julho de 2019.
Aos dezesseis dias do mês de julho 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: Moção nº
13/19 de 01/07/19 de autoria do vereador Olacir Donizete Raspante,
subscrito pelos vereadores Silas Ferreira Filho, Diego Felipe Borges,
Maurício Pandolpho, Alcides José Ribeiro e Jéssica de Carvalho – “Moção
de Aplauso á Diretoria, Funcionários e Voluntários da Escola “Prof.
Germinal Ferrari”, pela realização da Festa Junina ocorrida no dia 29/06/19”.
Oficie-se. Moção nº 14/19 de 11/07/19 de autoria do vereador Diego Felipe
Borges, subscrito pelos vereadores Alcides José Ribeiro, Olacir Donizete
Raspante, Silas Ferreira Filho e vereadora Jéssica de Carvalho – “Moção de
Aplauso ao JEEP CLUBE de Divinolândia pelo 24º Montanha Off Road
realizado entre os dias 12 a 14 de julho de 2019”. Oficie-se. Requerimento
nº 44/19 de 10/07/19 de autoria da vereadora Jéssica de Carvalho, subscrito
pelos vereadores Diego Felipe Borges, Alcides José Ribeiro, Olacir Donizete
Raspante e Silas Ferreira Filho que “Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do Sr. João Alves da Costa”. Oficie-se. Requerimento nº 45/19 de 12/07/19
de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador
Ederson Luis Trevizan que “Requer informações do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais sobre pauta das reivindicações
apresentadas”. Oficie-se. Requerimento nº 46/19 de 12/07/19 de autoria do
vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis
Trevizan que “Requer informações do Poder Executivo acerca do trabalho

da “Comissão Municipal de Emprego”. Oficie-se. Indicação nº 110/19 de
03/07/19 de autorias do vereador Diego Felipe Borges, subscrito pela
vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores Olacir Donizete Raspante ,
Alcides José Ribeiro e Silas Ferreira Filho que "Sugere ao Chefe do
Executivo, manutenção do Lago Municipal localizado no Bairro Nova
Divinolândia”. Oficie-se. Indicação nº 111/19 de 12/07/19 de autoria do
vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis
Trevizan que "Sugere ao Chefe do Executivo, que estude a possibilidade de
conceder reajuste no vale-alimentação concedido a todos os servidores
públicos municipais da ativa”. Oficie-se. Indicação nº 112/19 de 12/07/19
de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador
Ederson Luis Trevizan que "Sugere ao Chefe do Executivo, que proceda
através do seu Departamento de Obras e Serviços Públicos, manutenção em
calçadas do prédio público da Escola Prof. Germinal Ferrari, no Bairro
Campestrinho”.Oficie-se. Correspondência recebida pelo Legislativo.
Ciente. Arquive-se. Com pareceres favoráveis das comissões aque foi
distribuído balancete do mês de maio – exercício 2019 – do Poder
Legislativo. Ciente. Arquive-se. Em discussão, Moção nº 13/19. Não
havendo oradores, o Senhor Presidente colocou a moção em votação.
Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Em discussão, Moção
nº 14/19. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou a moção
em votação. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Em
discussão, Requerimento nº 44/19. Não havendo oradores, o Senhor
Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 45/19. O
vereador Paulo Roberto Aurelietti disse estar requerendo do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais sobre pauta das reivindicações apresentadas,
protocoladas pelo Prefeito Municipal, sendo uma forma de acompanhar
aquilo que se está pedindo ao Poder Público através do Sindicato que tem
legitimidade para representar a classe de funcionários públicos. Não havendo
mais oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em votação.
Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão,
Requerimento 46/19. O vereador Paulo Roberto Aurelietti solicita
informações acerca da Comissão Municipal de Emprego, através de Ato do
Executivo, nomeando membros de entidades para compor a Comissão
Municipal de Emprego. Tem um trabalho relevante e os membros é que irão
determinar as prioridades e diretrizes voltadas a geração de emprego e

capacitação de cidadãos para ingresso no mercado de trabalho. 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 Senhor Presidente
comentou ofício 86/19 encaminhado à SABESP, sobre buraco na Rua Jorge
Ferreira Pinto, onde a SABESP fez um recape que cedeu novamente trazendo
transtornos aos moradores. Falou da sua indicação de nº 110/19 que trata do
lago municipal que sofreu processo de limpeza, porém não ficou muito bom,
precisando de uma limpeza melhor. Falou sobre ofício a ser enviado a
Coordenadora do Hospital Regional, solicitando a volta das folgas dos
funcionários do Hospital, pois sem as folgas ocorreu uma alta rotatividade o
hospital, sendo muito ruim. O vereador Edson Carlos de Genova disse ver a
necessidade das folgas mensais e que interceda junto a coordenadora do
Hospital para que voltem essas folgas. Reclamação generalizada dos
funcionários, com baixo rendimento, queda na produção, sendo preocupante
e já ganham pouco. Que enviou ofício também á Coordenadora para que os
pacientes humildes, que precisam de assistente social a fim de direcioná-los.
Pediu Voto de Pesar pelo falecimento da Sra. Maria Anita dos Anjos Datovo
que faleceu dia 14/07. Trabalhou 40 anos no Hospital, esposa do Sr. Muciel
Datovo que trabalhou durante 30 anos na mesma entidade. O Senhor
Presidente consultou o Plenário sobre a solicitação de voto de pesar. O
pedido foi aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Roberto Aurelietti
falou sobre a indicação 111/19 que trata de reajuste no Vale Alimentação de
acordo com os índices de inflação, impactando nesse benefício, precisando
passar por atualização anual. Quanto a indicação nº 112/19 que trata de
manutenção em calçada de prédio público da Escola Prof. Germinal Ferrari,
no Bairro Campestrinho afirmou ser reclamação dos pais. O Senhor
Presidente falou sobre a indicação 111/19 dizendo que concorda e acha
viável ser incorporado ao salário para beneficiar os inativos. Não havendo
mais oradores, passou-se para a Ordem do Dia, com a apresentação dos
seguintes processos: Em primeira discussão, Projeto de Decreto
Legislativo nº 02/19 de 27/06/19 que “Dispõe sobre a deliberação da
Câmara Municipal no parecer exarado pelo Tribunal de Contas – TC –
003867/989/16-2, relativo ao exercício de 2016”. O vereador Paulo Roberto
Aurelietti observou o artigo 3º que fala da aplicação das receitas no ano de
2016. Lembrou que o juízo de mérito é feito pela Câmara Municipal. Disse
do mandato anterior que deixou muito a desejar em serviços públicos e

índices de irregularidade. Que detém o direito de julgar, porém
imparcialmente. Falou dos apontamentos e necessidade de regularizá-los.
Proferiu seu voto favorável as contas, acolhendo o parecer do TC. 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 Resolução nº 06/19 de 20/06/19 que “Dispõe sobre
alterações de artigo do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Divinolândia”. O vereador Paulo Roberto Aurelietti declarou seu voto
contrário. Disse tratar-se de alterações regimentais, em especial no art. 212
do Regimento Interno que disciplina o tempo de fala de cada vereador. Disse
achar um retrocesso para os trabalhos do Plenário. Argumentou sobre as
constantes reclamações inseridas na justificativa do projeto. Disse sobre as
horas trabalhadas pelo vereador que seriam duas sessões no mês com
aproximadamente duas horas de duração cada e que seriam quatro horas por
mês para receber seus vencimentos. Salientou que enxerga como cunho
político e pessoal. Comentou sobre a vinda de estagiários que otimizaram o
trabalho da Casa e que não vê problema em ficar duas horas em uma sessão,
pois há muitos assuntos para se discutir em sessão de relevância para a
cidade. Observou que noventa e nove por cento dos pedidos apresentados
são da população. Disse do projeto da tribuna livre que foi rejeitado pela
terceira vez calando a população, e se diminuir o tempo de fala do vereador,
mais ainda se calará a população. O vereador Edson Carlos de Genova
afirmou que realmente não existe reclamação formais, e sim verbais, não
podendo só se basear em documento, mas sim na voz do povo. Disse que a
população não comparece mais ás sessões por serem longas e repetitivas.
Falou que a proposta do projeto é para que sejam sintéticos. Salientou que
não tem cunho político e nem pessoal, mas sim democracia que o assiste e
dentro da legalidade. Disse que se sentiu ofendido pelo vereador quando
disse ser cunho político e pessoal e que respeita muito a pessoa do vereador.
Lembrou que a aprovação do projeto será para todos os vereadores, bem
como das próximas legislaturas. Pediu ao vereador Maurício, co-autor do
projeto que se pronunciasse em defesa do projeto. Enfatizou que não
percebem seus salários somente pelas sessões realizadas, mas por todos as
horas que estão á serviço do município. O vereador Maurício Pandolpho
concordou com as palavras do vereador Edson e afirmou que trabalham em
prol do município diariamente. O vereador Ederson Luís Trevizan falou do
profundo respeito que tem pelos vereadores autores do projeto. Comentou

sobre o retrocesso que o projeto traz para a população. Que já tiveram
antecipação da apresentação das proposituras, também deixando de
progredir com a tribuna livre e, agora limitando a voz do vereador.
Manifestou-se contrário ao projeto. O vereador Paulo Roberto Aurelietti
falou do seu respeito pelos vereadores Edson e Maurício. Pediu desculpas
pelo fato de se sentir ofendido pelo cunho político e pessoal, ressaltando que
só quis explanar seu pensamento democraticamente. Quanto á legalidade,
não duvida, pois passou pelas comissões permanentes. Esclareceu que
quando disse das horas das sessões, não quis dizer que o vereador só trabalha
essas horas, pois sabe do esforço de cada vereador. Disse ser um meio por
onde se percebe os vencimentos, pois se trabalhar diariamente e não
comparecer ás sessões, o subsídio não é pago. Com relação a atuação,
salientou que tiveram mais de trezentas proposituras assinadas por ele e o
vereador Ederson, concluindo que se gasta um tempo maior para expô-las
em sessão. A vereadora Jéssica de Carvalho manifestou-se contrária ao
projeto, porque acha desnecessária a mudança, mas que respeita a opinião de
cada um. O vereador Edson Carlos de Genova disse aceitar as colocações do
vereador Paulo e disse que quanto a tribuna livre, ela existe na Casa, sendo
um direito do cidadão, porém não há interesse de nenhum munícipe em se
inscrever. E que as sessões também são abertas à população para
participarem. Lembrou que o projeto não proíbe o vereador de falar e que
basta sintetizar. Disse ainda que todos os vereadores deveriam falar e
participar mais das sessões. O vereador Alcides José Ribeiro também falou
da tribuna livre, cujo direito da população está contido no Regimento
Interno. Enfatizou que a Câmara não cercea o direito do cidadão, mas que
não há interesse da mesma em fazê-lo. Com relação ao projeto elucidou que
os cinco minutos serão para cada vereador. Falou sobre questões políticas
contidas em projetos e que não vê o presente projeto com cunho político.
Manifestou-se favorável ao projeto. Não havendo mais oradores, o Senhor
Presidente colocou o projeto em primeira votação. Posto em votação, houve
empate. O Presidente desempatou votando contrário ao projeto, ficando o
mesmo rejeitado por cinco votos a quatro. Favoráveis: Edson Carlos de
Genova, Alcides José Ribeiro, Maurício Pandolpho e Olacir Donizete
Raspante. Em segunda discussão, 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”. 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 convidou toda a
população para a inauguração do Posto de Identificação do RG, que irá
ocorrer no dia 22/07 ás 13:00 hs. Salientou que foram muito bons os testes e
teve bom desdobramento do serviço. Agradeceu aos servidores e estagiários
que estão prestando esse serviço. Agradeceu ao Prefeito pela parceria para a
viabilização do serviço e cessão de funcionários. Falou de reunião no Bairro
Campestrinho na Escola Prof. Germinal Ferrari com a ALCOA, que teve a
participação da vereadora Jéssica, a fim de tratar de interesses da
comunidade local. Falaram da responsabilidade que a mineradora deve ter
com os impactos sócio-ambientais causados aos moradores locais. Disse da
produtividade da reunião com a participação da comunidade do Bairro
Campestrinho e das reivindicações de se refazer os recapes por parte da
mineradora na DVL “Argemiro Franchi”, que ficou longe do contento dos
utilitários da aludida estrada. Também falou do pedido á Prefeitura para que
haja acompanhamento técnico a fim de que o serviço a ser realizado fique a
contento e atinja as normas técnicas de segurança no trânsito. Agradeceu a
participação da vereadora Jéssica e disse acreditar que colherão bons frutos
dessa pareceria. Com relação ao art. 139 do regimento Interno, disse
acreditar que traz dificuldades ao cidadão para se inscrever na tribuna. O
Senhor Presidente agradeceu ao deputado João Caramez, que por meio de
emenda do deputado, Divinolândia recebeu uma Van. Lembrou que o mesmo
não conseguiu a reeleição e pediu á população que quando for votar, pensem
nos deputados que ajudam Divinolândia. Disse de ofício do Departamento
de Saúde que demandam exames de mamografia e que estão na fila de espera
com poucas vagas oferecidas. Salientou que isso é prevenção, e não é
brincadeira, pois trata-se de saúde, sendo um descaso com a população. O
vereador Silas Ferreira Filho comentou sobre os exames, dizendo ser um
absurdo, pois trata-se de saúde. Não havendo mais oradores, o Senhor
Presidente declarou encerrada a sessão.

