Ata da 17ª Sessão Ordinária
De 16 de outubro de 2018.
Aos dezesseis 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 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:Moção nº 23/18 de 15/10/18 de autoria
do vereador Paulo Roberto Aurelietti e Ederson Luis Trevizan – “Moção de
Aplauso aos professores de nosso município”. Oficie-se. Requerimento nº
66/18 de 15/10/18 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti e Ederson
Luis Trevizan que “Requer do Poder Executivo cópia do convênio
denominado “Patrulha Agrícola”. Oficie-se. Requerimento nº 67/18 de
15/10/18 de autoria do vereador Edson Carlos de Genova que “Requer Voto
de Pesar Pelo falecimento do Sr. Alcides Leoni”. Oficie-se. Requerimento
nº 68/18 de 15/10/18 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti,
subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que “Requer informações do
Departamento Municipal de Esportes acerca do retorno dos treinos de judô”.
Oficie-se. Indicação nº 116/18 de 15/10/18 de autoria do vereador Paulo
Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que
“Sugere ao Chefe do Executivo, que seja colocado placa de denominação no
Estádio Municipal com o nome do Sr. Armando Grespan”. Oficie-se.
Indicação nº 117/18 de 15/10/18 de autoria do vereador Paulo Roberto
Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que “Sugere ao
Chefe do Executivo, que proceda manutenção na iluminação e substituição
de lâmpadas queimadas no Estádio Municipal “Armando Grespan”. Oficiese. Indicação nº 118/18 de 15/10/18 de autoria do vereador Silas Ferreira
Filho, subscrito pelos vereadores Olacir Donizete Raspante, Diego Felipe
Borges, Alcides José Ribeiro e vereadora Jéssica de Carvalho que “Sugere
ao Chefe do Executivo, que seja colocado toldo entre o pátio e o refeitório

da EMEB “José Pereira da Silva, no Bairro Ribeirão do Santo Antônio”.
Oficie-se. Correspondência recebida pelo Legislativo. Ciente. Arquive-se.
Com pareceres favoráveis das comissões a que foram distribuídos,
balancetes do mês de agosto – exercício 2018 – dos Poderes Executivo e
Legislativo. Ciente. Arquive-se. Em discussão, Moção nº 23/18. O vereador
Paulo Roberto Aurelietti falou da necessidade de profissional para a Escola
Nasser que está faltando substituto. Disse da desvalorização do professor que
deve ter jornada dupla de trabalho para complementar sua renda. Falou ainda
do desrespeito aos professores por parte da administração municipal no que
tange a regularização do piso salarial nacional. Deixou seu agradecimento
aos professores que teve e ainda tem. O vereador Edson Carlos de Genova
disse ser totalmente favorável á moção. Disse da desvalorização do
profissional e desmotivação das pessoas em seguir essa profissão. Citou
também a violência que existe atualmente com relação ao professor. Falou
da mudança na legislação das escolas que terão que incrementar o ensino
básico com curso técnico, formando alunos profissionais. Disse que suas
escolas estão estruturadas para esse fim e espera realizar o convênio com o
governo. Parabenizou aos autores da moção, salientando a necessidade de
valorização desses profissionais em todas as escolas. Não havendo mais
oradores, o Senhor Presidente colocou a moção em votação. Colocada em
votação, foi aprovada apor unanimidade. Em discussão, Requerimento nº
66/18. O vereador Ederson Luis Trevizan falou sobre o objetivo da patrulha
agrícola atender os produtores rurais e da ciência de que muitos precisam.
Disse que, por isso precisam ver como ficará o uso. Ressaltou o valor a ser
cobrado e achou um pouco alto, argumentando a base de que foi tirado esse
valor. Pediu para todos analisarem juntos a fim de atender melhor o produtor
rural. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o
requerimento em votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
Em discussão, Requerimento nº 67/18. O vereador Edson Carlos de
Genova disse tratar-se de voto de pesar para pessoa que o cativou muito pela
sua história de humildade e honestidade, sendo seu paciente. Não havendo
mais oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em votação.
Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão,
Requerimento nº 68/18. O vereador Paulo Roberto Aurelietti disse que
requer informações do Departamento Municipal de Esportes a respeito do
retorno dos treinos de judô, pois os alunos não estão sendo treinados por
conta da reforma do novo local. Disse que a Prefeitura está reformando um

dos módulos do barracão industrial para o retorno dos treinos. Que não há
uma data específica para que retorne os treinos. Por isso, pede informações
ao Departamento de Esportes quando será a data definitiva, pois os treinos
são de excelente qualidade não dando para ficar parado, tendo sido premiado
até fora do País. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o
requerimento em votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
Em seguida, o Senhor Presidente deixou a palavra livre dentro do
Expediente. O vereador Silas Ferreira Filho falou sobre a indicação 118/18
de sua autoria, pedindo toldo na Escola “José Pereira da Silva”, no Bairro
Ribeirão do Santo Antônio, pois está causando muitos problemas em dias de
chuva, sendo complicado para os alunos. O vereador Paulo Roberto
Aurelietti falou das suas proposituras, primeiramente destacando a
necessidade de denominação do Estádio Municipal “Armando Grespan”,
tendo sido procurado pelos familiares do homenageado que acham justa a
denominação do local. Comentou a indicação nº 117/18 solicitando a
manutenção da iluminação e troca de lâmpadas queimadas no estádio
Municipal “Armando Grespan”, bem como um direcionamento do
posicionamento das luminárias para que circunde todo o gramado. Disse ser
uma reclamação dos munícipes que verificaram os problemas na iluminação.
Não havendo mais oradores, e nem matéria para a ordem do Dia, o Senhor
Presidente deixou a palavra livre para explicações pessoais. O vereador
Edson Carlos de Genova fez pedido verbal de requerimento de voto de pesar
aos senhores: José Augusto Bécker e Irineu Soares de Oliveira, pessoas que
dedicaram suas vidas a favor desse município, achando justo lembrar dos
mesmos. O Senhor Presidente consultou o Plenário a respeito da solicitação.
Posto em votação, foi aprovado por unanimidade os pedidos. O vereador
Diego Felipe Borges salientou que, no último dia 10 a equipe técnica do
SAMU esteve em nossa cidade, avaliando a base do SAMU e que teve a
feliz notícia que Divinolândia tem uma das melhores bases do SAMU
regional. Agradeceu ao Prefeito pela base disponibilizada ao SAMU. Disse
da inauguração do bosque municipal em 12 de outubro, onde esteve presente
e agradeceu ao DIQ BEM, Cris Kelly, mentora do projeto, voluntários que
ajudaram e parceria com a ALCOA. Convidou a todos para prestigiar, pois
o local ficou excelente. A vereadora Jéssica de Carvalho agradeceu ao Bairro
Ribeirão do Santo Antônio pela festa do Dia das Crianças, tendo sido muito
proveitosa. O Senhor Presidente lembrou que não houve tempo hábil, mas
que a intenção é fazer uma moção de aplauso a todos os colaboradores da

festa. Agradeceu à Prefeitura pela cessão das tendas e relatou a tarde
proveitosa que foi oferecida ás crianças e participantes do evento. Fez
comentários sobre a feira do produtor que passou para sexta feira com novos
produtores que fizeram o curso do SENAR, pedindo o apoio e valorização
por parte da população. O vereador Silas Ferreira Filho agradeceu ao
Sargento Renato pelo apoio e população que prestigiou a festa, pela cessão
da quadra da escola por parte da Diretora Mara Lopes e aos colaboradores.
O vereador Paulo Roberto Aurelietti salientou a visita do Sr. Newton Kara
José, no dia 11/10, médico oftalmologista da UNICAMP e grande
responsável por ter trazido a oftalmologia ao nosso município, como sendo
um serviço de atendimento regionalizado. Disse que o Dr. Newton mostrou
sua insatisfação quando a demanda de oftalmologia em nossa região, com
dois mil pacientes em fila de espera, aguardando cirurgia de catarata e mais
de 400 pessoas cegas. Ressaltou o comprometimento do Dr. Newton em
levar esses números de pacientes á Secretaria da Saúde, a fim de retornar os
mutirões que eram realizados aos sábados e que serviam muito á população.
Outra saída seria o município comprar essas consultas para pacientes de
nosso município, pois há muitos pacientes da cidade na fila de espera. Disse
da argumentação da população local sobre o atendimento de pessoas de
outras localidades, e respondeu que as outras cidades compram mais
consultas. Falou também de reunião com a Diretora Municipal do meio
Ambiente que está interessada na Frente Parlamentar Ambientalista
Municipal para proteção das nossas belezas naturais e recursos renováveis
da exploração de minério que ocorre com grande potencial ofensivo ao meio
ambiente em nossa circunscrição municipal. Falou da exploração de minério
em nosso município e do impacto negativo ao nosso município. Pediu apoio
aos vereadores. Informou a população sobre a compra da ambulância por
emenda parlamentar do deputado Fernando Cury, no último dia 14/09, que
em breve integrará o patrimônio público municipal, auxiliando no transporte
de pacientes para toda a região. Falou da notícia que obteve, que o orçamento
para reforma da escola Nasser foi incluída na Secretaria, aguardando
autorização do Secretário e inserido no orçamento do FDE. Comentou sobre
resultado das eleições do dia 07/10, agradecendo a votação pela população
nos deputados que representaram durante o pleito eleitoral, dizendo da
satisfação da votação dos deputados. O vereador Ederson Luis Trevizan
agradeceu pelo apoio aos deputados do grupo de trabalho, com votação
satisfatória. Falou das emendas do deputado que está ajudando Divinolândia,

como a ambulância e a câmara fria de vacinas, também da reforma da Escola
Nasser e ônibus para transporte dos alunos. O Senhor Presidente agradeceu
aos eleitores de Divinolândia que deram apoio aos deputados Arnaldo Jardim
e Cauê Macris, sendo candidato novo para Divinolândia que terá a
oportunidade de mostrar o trabalho dele para Divinolândia. Falou dos outros
deputados votados em Divinolândia que ajudaram o municípiode alguma
forma e que serão cobrados nos próximos dois anos de legislatura. Não
havendo mais oradores, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão.

