Ata da 18ª Sessão Ordinária
de 06 de novembro de 2018.
Aos seis dias do mês de novembro 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: Projeto de lei nº 31/18 de 24/09/18 do
Executivo Municipal que “Estima a receita e fixa a despesa do município de
Divinolândia para o exercício de 2019”. Às Comissões de Justiça, Redação,
Cultura e Recreação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 02/18 de
31/10/18 que “Autoriza o Poder Legislativo contratar plano de Saúde para
os servidores da Câmara Municipal de Divinolândia e dá outras
providências”. Projeto de Resolução nº 03/18 de 31/10/18 de autoria da
mesa Diretora que “Regulamenta a data correta para ser utilizado o índice
(INPC) para a revisão salarial anual para os servidores do Legislativo
Municipal”. Moção nº 24/18de 05/11/18 de autoria do vereador Diego
Felipe Borges - “Moção de Apoio ao Projeto de Lei 347/2018 de autoria da
Deputada Estadual Analice Fernandes, que dispõe sobre a criação da jornada
de trabalho estadual de 3 horas semanais aos enfermeiros, técnicos de
enfermeiro e auxiliares de enfermagem, no Estado de São Paulo”. Moção nº
25/18 de 05/11/18 de autoria do vereador Diego Felipe Borges – “Moção de
Aplauso ao DIQ Bem pela inauguração do Bosque Municipal”. Moção nº
26/18 de 05/11/18 de autoria da vereadora Jéssica de Carvalho – “Moção de
Aplauso á Escola Galeno”. Requerimento nº 69/18 de 05/11/18 de autoria
do vereador Diego Felipe Borges que “Requer informações do Departamento
Municipal de Saúde acerca de pacientes em fila de espera para cirurgias”.
Requerimento nº 70/18 de 05/11/18 de autoria do vereador Edson Carlos
de Genova que “Requer Voto de Pesar pelo falecimento da Sra. Virgínia
Noronha Ferreira”. Oficie-se. Requerimento nº 71/18 de 05/11/18 de

autoria do vereador Edson Carlos de Genova que “Requer Voto de Pesar pelo
falecimento do Sr. Pedro de Sordi”. Oficie-se. Indicação nº 119/18 de
05/11/18 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrita pelo
vereador Ederson Luis Trevizan que “Sugere ao Chefe do Executivo, que
proceda contratação de estagiários para auxiliar e apoiar os professores da
EMEB “José Alvares Canha”, no Bairro Três Barras”. Oficie-se. Indicação
nº 120/18 de 05/11/18 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti,
subscrita pelo vereador Ederson Luis Trevizan que “Sugere ao chefe do
Executivo, que proceda colocação de massa asfáltica sobre os
paralelepípedos, bem como melhoria e instalação de corrimão no passeio
público da Rua Espírito Santo, localizada no Bairro Campestrinho”. Oficiese. Indicação nº 121/18 de 05/11/18 de autoria do vereador Paulo Roberto
Aurelietti, subscrita pelo vereador Ederson Luis Trevizan que “Sugere ao
Chefe do Executivo, que seja incluído no cronograma de obras e serviços do
município a limpeza da área de preservação permanente localizado no Bairro
Jardim Bela Vista”. Oficie-se. Indicação nº 122/18 de 05/11/18 de autoria
do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrita pelo vereador Ederson Luis
Trevizan que “Sugere ao Chefe do Executivo, que seja incluído cronograma
de obras e serviços do município manutenção no telhado da escola municipal
“José Alvares Canha”, localizada no Bairro Três Barras”. Oficie-se.
Indicação nº 123/18 de 05/11/18 de autoria do vereador Ederson Luis
Trevizan, subscrita pelo vereador Paulo Roberto Aurelietti que “Sugere ao
Chefe do Executivo, manutenção do jardim da escola Euclides da Cunha”.
Oficie-se. Indicação nº 124/18 de 05/11/18 de autoria da vereadora Jéssica
de Carvalho que “Sugere ao Chefe do Executivo, que proceda a poda das
arvores próximas á Academia ao Ar Livre”. Oficie-se. Indicação nº 125/18
de 05/11/18 de autoria da vereadora Jéssica de Carvalho que “Sugere ao
Chefe do Executivo, que proceda a conserto de bueiro na Rua João Cabrera,
próximo ao laboratório São Judas Tadeu”. Oficie-se. Indicação nº 126/18
de 05/11/18 de autoria da vereadora Jéssica de Carvalho que “Sugere ao
Chefe do Executivo, que proceda a instalação de lixeira na entrada da igreja
ecológica “São Francisco de Assis”. Oficie-se. Correspondência recebida
pelo Legislativo. Ciente. Arquive-se. Em discussão, Moção nº 24/18. O
vereador Diego Felipe Borges falou sobre a redução da carga horária,
salientando a necessidade de atenção especial para a função de enfermagem,
a fim de prestar um serviço de excelência, além de aumentar as vagas de
emprego. Ressaltou que o COREN e o COFEN defende essas trinta horas,

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do trabalhador e segurança
para o paciente. O vereador Edson Carlos de Genova manifestou-se
amplamente favorável á moção. Disse da melhor rentabilidade do
profissional com a diminuição das horas trabalhadas. Argumentou sobre a
escassez do referido cargo no mercado de trabalhoe como será suprido. O
vereador Diego Felipe Borges disse que haverá uma grande oportunidade e
tem certeza que o pessoal irá se qualificar, preenchendo as vagas. Não
havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou a moção em votação.
Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Em discussão, Moção
nº 25/18. O vereador Diego Felipe Borges disse que a moção é por conta da
inauguração do Bosque Municipal, onde não poderia deixar de agradecer a
Sra. Cris Kely, pela idealização do projeto. Não havendo mais oradores, o
Senhor Presidente colocou a moção em votação. Colocada em votação, foi
aprovada por unanimidade. Em discussão, Moção 26/18. A vereadora
Jéssica de Carvalho disse ser uma forma de agradecer à escola Galeno pela
prestação de serviços em nosso município. O vereador Edson Carlos de
Genova agradeceu à vereadora por lembrar da sua escola de forma oficial,
sendo a primeira vez que uma autoridade faz isso, haja visto que nunca teve
reconhecimento oficial. Disse do grande significado que a moção tem para
ele. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou a moção em
votação. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Em
discussão, Requerimento nº 70/18. O vereador Edson Carlos de Genova
disse ser a Dona Virgínia uma matriarca de família muito grande, sendo uma
singela homenagem de agradecimento. Não havendo mais oradores, o
Senhor Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em votação,
foi aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 71/18. O
vereador Edson Carlos de Genova falou da grande pessoa do Senhor Pedro
de Sordi e família, sendo também uma singela homenagem. O vereador
Ederson Luís Trevizan disse da família tradicional do Senhor Pedro, pai dos
empresários Irmãos Coragem que sempre trabalharam muito, gerando
empregos. Disse da dor da perda dessa pessoa que sempre batalhou muito
pela saúde, devido ao seu problema cardíaco. 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 Paulo Roberto Aurelietti fez
comentários sobre a indicação 119/18 que sugere ao Senhor Prefeito a
contratação de estagiários para ajudar e apoiar os professores da EMEB

“José Alvares Canha”, no Bairro Três Barras, uma vez que já existem esses
estagiários nas escolas para ajudar no acompanhamento administrativo das
escolas e tem frutos produtivos. Falou da surpresa quando da visita à escola
do Bairro Três Barras que não conta com esses estagiários, sendo solicitados
pelo pessoal da escola, aos vereadores, quando oportuno. Quanto a indicação
nº 120/18 que trata de colocação de massa asfáltica sobre os paralelepípedos,
bem como melhorias e colocação de corrimão no passeio público da Rua
Espírito Santo, localizado no Bairro Campestrinho. Explicou que essa é a rua
de acesso á igreja Nossa Senhora Aparecida e a solicitação foi trazida pelo
pároco José João Minussi, responsável por aquela paróquia sede.
Parabenizou ao mesmo pelo trabalho que vem realizando frente ás paróquias
dos bairros da zona rural. Falou do risco que a rua vem oferecendo aos
idosos, nos dias de chuva, além dos paralelepípedos estarem desconformes.
Comentou a Indicação nº 121/18 que sugere a inclusão no calendário de
obras do município a limpeza da área de preservação permanente e
ambiental, localizada no Jardim Bela Vista. Anexa a essa solicitação está um
abaixo assinado dos moradores do Jardim Bela Vista e Vila Cruz. Agradeceu
o empenho dos moradores em colher as assinaturas e mostrar a importância
da limpeza daquela área. Falou da intenção de procura dos deputados a fim
de intercedem para melhorias no local. Comentou sobre relatos de moradores
do local a respeito de aparecimento de animais peçonhentos. A respeito das
indicação nº 122/18 que trata da manutenção do telhado da escola “José
Alvares Canha”, no Bairro Três Barras, disse que em visita á escola, ele e o
vereador Ederson Luis Trevizan puderam constatar que os móveis da
secretaria da escola estavam cobertos com lonas, a fim de não tomarem
chuva das goteiras, podendo danificar até equipamentos eletrônicos e
causando mau cheiro em toda a escola. O vereador Ederson Luis Trevizan
fez comentários sobre a indicação de contratação de estagiários para auxiliar
e apoiar professores da escola “José Alvares Canha”, no Bairro Três Barras.
Destacou a importância de limpeza no jardim da escola “Euclides da Cunha”
que se encontra repleta de matos. Falou da necessidade de melhorias no
telhado da Escola “José Alvares Canha” que, em dias de chuva, alaga a sala
de computação. Explanou sobre a obrigação de vereador em deixar a
educação melhor do que acharam. Disse que a seu ver, está havendo uma
regressão, pois há muitos problemas nas escolas. Pediu apoio dos vereadores
para melhorarem essa situação crítica que se encontra a educação. A
vereadora Jéssica de Carvalho falou sobre a indicação nº 124/18, objeto de

reivindicação de munícipe, que trata da limpeza e manutenção de academia
ao ar livre no início do Bairro Nova Divinolândia. Disse que já levou ao
Executivo e já foi atendida, mas fez a indicação para formalizar o pedido da
poda das arvores. Comentou a indicação nº 125/18 que sugere a manutenção
do bueiro na esquina do Laboratório São Judas Tadeu. Falou da necessidade
de lixeira na Igreja ecológica São Francisco de Assis que conta com uma
lixeira improvisada. Por ser uma igreja bem frequentada, onde tem
acontecido muitos eventos e pelo interesse turístico, acho que ficaria melhor
uma lixeira visível. O vereador Ederson Luis Trevizan fez algumas ressalvas
quanto ao empenho dos professores que fazem vários eventos e projetos
junto à ALCOA, ou seja, um trabalho dedicado de quem trabalha na escola
para a manutenção da mesma, faltando o empenho do Executivo. Não
havendo mais oradores, e nem matéria para a Ordem do Dia, o Senhor
Presidente deixou a palavra livre para explicações pessoais. O vereador
Paulo Roberto Aurelietti agradeceu ao departamento de Saúde pela resposta
sobre profissional de enfermagem, disponível na UBS Dr. Jacó do Bairro
Ribeirão do Santo Antônio, especialmente pela agilidade da resposta que
ajuda muito nos trabalhos da Câmara. Leu a resposta de que existe um só
profissional de enfermagem com 30 hs semanais. Salientou que cobrará do
Executivo para que haja o atendimento em tempo integral, haja visto que
esse profissional é de grande valia para o bairro. Falou da sua visita ao 24º
BPMI de São João da Boa Vista, onde solicitou para o município, no ano de
2019, o PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e
Violência nas escolas, com os alunos do 5º ano. Disse que já teve esse
programa no município, porém pelo fato da Polícia Militar estar com seu
efetivo reduzido, não foi possível realizar esse ano. Explicou ser um
programa da Policia Militar que passa uma visão diferenciada da função da
polícia na sociedade. Agradeceu a atenção do capitão Adair da P.M. de São
João da Boa Vista, que disse da possibilidade do nosso município ser
atendido no primeiro semestre. Falou da visita realizada ao Bairro
Campestrinho por ele e o vereador Ederson, onde tiveram a oportunidade de
conversar com alguns munícipes que se disseram descontentes com a
infraestrutura do básica que está deixando de ser feita pela administração.
Agradeceu a visita do Deputado reeleito Arnaldo Jardim, juntamente com o
grupo do PPS, ocasião onde foi oficializado ao mesmo para que inclua nosso
município no Programa Mai estradas. Falou da reunião realizada no gabinete
do Prefeito, juntamente com cidadãos de núcleos específicos de

regularização de loteamentos em áreas rurais. Agradeceu a atenção do
Prefeito e presença dos proprietários de imóveis. Disse que o Prefeito
comentou sobre projeto a ser enviado à esta Casa, determinado critérios a
serem seguidos segundo a Lei federal 13.465/17 e que possibilitará a
constituição de um núcleo que possibilitará a análise desses projetos,
inclusive com engenheiro civil. Falou da organização da 1ª Conferência
Municipal voltada à Fiscalização e Preservação Ambiental, bem como
exploração de bauxita realizada em nosso município. Pediu explicações à
vereadora Jéssica sobre comentário realizado na reunião no gabinete do Sr.
Prefeito, que de forma irônica, insinuou que ele e o vereador Ederson não
votavam projetos bons para a cidade. A vereadora Jéssica de Carvalho
respondeu que cada um sabe o projeto que vota ou votou. O Senhor
Presidente parabenizou ao Executivo, especialmente ao vice-prefeito
Vivarelli, pela recuperação das estradas rurais, que acompanhou desde o
início das obras, trabalho bem feito, com o propósito de melhorar o
escoamento de produção. Agradeceu ao departamento técnico da Prefeitura
que auxiliou, e do empenho na iluminação do Bairro Ribeirão do santo
Antônio. Agradeceu também a presença do Deputado Arnaldo Jardim,
falando do seu comprometimento com a população e bom relacionamento
com todos na política e que certamente ajudará Divinolândia. Falou da visita
do Deputado Cauê Macris na próxima semana, que ficou muito grato pela
votação que obteve no município e também irá ajudar o município.
Parabenizou ao governador eleito, Sr. João Dória, que já está articulando seu
plano de governo. A vereadora Jéssica de Carvalho agradeceu, na pessoa do
Senhor João Vivarellli, o pessoal da Prefeitura que são muito solícitos, haja
visto que envia seus pedidos ao Executivo, nem chegando a fazer indicações.
O vereador Ederson Luis Trevizan comentou sobre ofício a ser encaminhado
à SABESP de um esgoto que está correndo a céu aberto na Rua Hélio Milan,
no Bairro Nova Divinolândia, e nenhuma manutenção foi feita. Falou da
reunião realizada na Prefeitura no dia 24/10, a respeito dos cachorros soltos,
principalmente no lixão. Disse ser um assunto polêmico e se não tomar
providência, pode dar problema. Disse da intenção da Prefeitura em fazer um
canil. Falou sobre o comentário da vereadora Jéssica sobre ele e o vereador
Paulo não aprovarem projetos bons para a população. Salientou seu
descontentamento quanto ao comentário e disse respeitar a opinião dos
colegas, desejando que sejam respeitadas as suas. Explicou que o que
acontece são divergências de opiniões e que devem sempre somar a favor da

população, com respeito mútuo. A vereadora Jéssica de Carvalho disse ter
sido mal interpretada e pediu desculpas. Não havendo mais oradores, o
Senhor Presidente declarou encerrada a sessão.

