1ª Sessão Ordinária
de 04 de fevereiro de 2020.
Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 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. 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 01/2020 de 10/01/2020 de
autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelos vereadores
Ederson Luis Trevizan, Jéssica de Carvalho e Diego Felipe Borges - “Moção
de Aplausos ao Professor Danilo Pietrucci pela organização e realização do
“Shotyugueiko de Divinolândia 2020” . Oficie-se. Moção nº 02/2020 de
10/01/2020 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelos
vereadores Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho e Ederson Luis
Trevizan – “Moção de Apelo ao Governo do Estado de São Paulo para o
início do funcionamento da UTI – Unidade de Terapia Intensiva do Hospital
de Espírito Santo do Pinhal”. Oficie-se. Requerimento nº 01/2020 de
21/01/2020 de autoria do vereador Alcides José Ribeiro, subscrito pela
vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores Silas Ferreira Filho, Olacir
Donizete Raspante, Diego Felipe Borges e Edson Carlos de Genova que
“Requer informações do Departamento de Saúde acerca do incentivo
adicional repassado pelo Ministério da Saúde aos agentes comunitários”.
Oficie-se. Requerimento nº 02/2020 de 28/01/2020 de autoria do vereador
Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que
“Requer informações do Executivo Municipal acerca do repasse do Governo
Federal para os vencimentos médicos do ESF – Equipe Saúde da Família”.
Oficie-se. Requerimento nº 03/2020 de 28/01/2020 de autoria do vereador
Diego Felipe Borges, subscrito pela vereadora Jéssica de Carvalho e

vereadores Silas Ferreira Filho, Alcides José Ribeiro e Olacir Donizete
Raspante que “Requer informações do Executivo Municipal sobre a retirada
dos redutores de velocidade da Rua Barão do Rio Branco”. Oficie-se.
Requerimento nº 04/2020 de 28/01/2020 de autoria do vereador Diego
Felipe Borges, subscrito pela vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores
Silas Ferreira Filho, Alcides José Ribeiro e Olacir Donizete Raspante que
“Requer informações do Executivo Municipal sobre a indicação nº 120/19”.
Oficie-se. Indicação nº 01/2020 de 06/01/2020 de autoria do vereador Diego
Felipe Borges, subscrito pela vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores
Olacir Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro, Silas Ferreira Filho e
Maurício Pandolpho que "Sugere ao Chefe do Executivo, que realize a poda
das arvores ao redor do Rio do Peixe e Praça do Rosário”. Oficie-se.
Indicação nº 02/2020 de 06/01/2020 de autoria do vereador Diego Felipe
Borges, subscrito pela vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores Olacir
Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro, Silas Ferreira Filho e Maurício
Pandolpho que "Sugere ao Chefe do Executivo, que seja instalado um
redutor de velocidade na Avenida “Prefeito Osvaldo Lopes”. Oficie-se.
Indicação nº 03/2020 de 06/01/2020 de autoria do vereador Diego Felipe
Borges, subscrito pela vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores Olacir
Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro, Silas Ferreira Filho e Maurício
Pandolpho que "Sugere ao Chefe do Executivo, que faça a limpeza do rio do
Peixe no Bairro Campestrinho”. Oficie-se. Indicação nº 04/2020 de
06/01/2020 de autoria do vereador Diego Felipe Borges, subscrito pela
vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores Olacir Donizete Raspante,
Alcides José Ribeiro, Silas Ferreira Filho que "Sugere ao Chefe do
Executivo, que seja instalado redutor de velocidade na Rua Dom Antônio J.
de Mello”. Oficie-se. Indicação 05/2020 de 06/01/2020 de autoria do
vereador Diego Felipe Borges, subscrito pela vereadora Jéssica de Carvalho
e vereadores Olacir Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro, Silas Ferreira
Filho e Maurício Pandolpho que "Sugere ao Chefe do Executivo, que estude
a possibilidade de disponibilizar funcionário para fazer a limpeza do Bosque
Municipal”. Oficie-se. Indicação nº 06/2020 de 06/01/2020 de autoria do
vereadora Jéssica de Carvalho, subscrito pelos vereadores Diego Felipe
Borges, Olacir Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro e Silas Ferreira
Filho que "Sugere ao Chefe do Executivo, que seja colocado redutor de
velocidade na Rua João Darcie”. Oficie-se. Indicação nº 07/2020 de
07/01/2020 de autoria do vereadora Jéssica de Carvalho, subscrito pelos

vereadores Diego Felipe Borges, Olacir Donizete Raspante, Alcides José
Ribeiro, Maurício Pandolpho e Silas Ferreira Filho que "Sugere ao Chefe do
Executivo, que sejam realizados reparos no asfalto do Bairro Santo
Antônio”. Oficie-se. Indicação 08/2020 de 08/01/2020 de autoria do
vereador Edson Carlos de Genova que "Sugere ao Chefe do Executivo, que
seja reajustado o valor pago aos estagiários do Ente Municipal”. Oficie-se.
Indicação nº 09/2020 de 08/01/2020 de autoria do vereador Edson Carlos
de Genova que "Sugere ao Chefe do Executivo, que seja reajustado o valor
do Vale Alimentação pago aos Servidores Municipais”. Oficie-se. Indicação
nº 10/2020 de 08/01/2020 de autoria do vereador Diego Felipe Borges,
subscrito pela vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores Olacir Donizete
Raspante, Alcides José Ribeiro, Silas Ferreira Filho e Maurício Pandolpho
que "Sugere ao Chefe do Executivo, que seja concedido o fornecimento de
apostilas como material de apoio pedagógico aos alunos da rede municipal
de ensino”. Oficie-se. Indicação nº 11/2020 de 14/01/2020 de autoria do
vereadora Jéssica de Carvalho, subscrito pelos vereadores Diego Felipe
Borges, Olacir Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro, Maurício
Pandolpho e Silas Ferreira Filho que "Sugere ao Chefe do Executivo que
proceda limpeza em torno do CMAIS”. Oficie-se. Indicação nº 12/2020 de
10/01/2020 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo
vereador Ederson Luis Trevizan que "Sugere ao Chefe do Executivo, que
disponibilize um kit alimentação aos pacientes que utilizam o transporte
público para tratamento de saúde em cidades distantes, os quais necessitam
sair muito cedo para chegar ao destino”. Oficie-se. Indicação nº 13/2020 de
10/01/2020 de autoria do vereador Paulo Roberto Aurelietti, subscrito pelo
vereador Ederson Luis Trevizan que "Sugere ao Chefe do Executivo, que
estude a possibilidade de implantar uma farmácia de emergência
(dispensário de medicamentos), junto ao Pronto Socorro, que funciona no
Hospital Regional CONDERG”. Oficie-se. Indicação nº 14/2020 de
28/01/2020 de autoria do vereador Diego Felipe Borges, subscrita pela
vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores Olacir Donizete Raspante, Silas
Ferreira Filho, Maurício Pandolpho e Alcides José Ribeiro que "Sugere ao
Chefe do Executivo, que estude a possibilidade de instalar redutor de
velocidade (sinalização faixa de pedestres), no cruzamento das Ruas
Bernardino Franchi coma Coronel José Leopoldino”. Oficie-se. Indicação
nº 15/2020 de 28/01/2020 de autoria do vereador Diego Felipe Borges,
subscrita pela vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores Olacir Donizete

Raspante, Silas Ferreira Filho, Maurício Pandolpho e Alcides José Ribeiro
que "Sugere ao Chefe do Executivo, que estude a possibilidade de instalação
de sinalização de escola, faixa de pedestres e limites de velocidade na escola
CMAIS”. Oficie-se. Indicação nº 16/2020 de 28/01/2020 de autoria do
vereador Diego Felipe Borges, subscrita pela vereadora Jéssica de Carvalho
e vereadores Olacir Donizete Raspante, Silas Ferreira Filho, Maurício
Pandolpho e Alcides José Ribeiro que "Sugere ao Chefe do Executivo, que
coloque um redutor de velocidade em pontos críticos na Vila Cruz”. Oficiese. Indicação nº 17/2020 de 25/01/2020 de autoria do vereador Diego Felipe
Borges, subscrita pela vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores Olacir
Donizete Raspante, Silas Ferreira Filho, Maurício Pandolpho e Alcides José
Ribeiro que "Sugere ao Chefe do Executivo, que realize a Campanha de
Castração dos Animais”. Oficie-se. Indicação nº 18/2020 de 28/01/2020 de
autoria do vereador Diego Felipe Borges, subscrita pela vereadora Jéssica de
Carvalho e vereadores Olacir Donizete Raspante, Silas Ferreira Filho,
Maurício Pandolpho e Alcides José Ribeiro que "Sugere ao Chefe do
Executivo, que seja colocada placas de sinalização em frente á escola
Objetivo”. Oficie-se. Indicação nº 19/2020 de 10/01/2020 de autoria do
vereador Paulo Roberto Aurelietti e Ederson Luis Trevizan que Sex que
realize o reajuste anual do auxílio-transporte aos estudantes do município”.
Oficie-se. Indicação nº 20/2020 de 30/01/2020 de autoria da vereadora
Jéssica de Carvalho, subscrita pelos vereadores Olacir Donizete Raspante,
Diego Felipe Borges Silas Ferreira Filho, Maurício Pandolpho e Alcides José
Ribeiro que "Sugere ao Chefe do Executivo, que realize reparos na Rua João
Darcie, Jardim Bela Vista”. Oficie-se. Indicação nº 21/2020 de 30/01/2020
de autoria do vereador Diego Felipe Borges, subscrita pela vereadora Jéssica
de Carvalho e vereadores Olacir Donizete Raspante, Silas Ferreira Filho e
Alcides José Ribeiro que "Sugere ao Chefe do Executivo, que realize reparos
nas estrads não pavimentadas que ligam os bairros rurais a SP 344”. Oficiese. Indicação nº 22/2020 de 30/01/2020 de autoria do vereador Diego Felipe
Borges, subscrita pela vereadora Jéssica de Carvalho e vereadores Olacir
Donizete Raspante, Silas Ferreira Filho, Maurício Pandolpho e Alcides José
Ribeiro que "Sugere ao Chefe do Executivo, instalação de redutor de
velocidade na Rua Jorge Ferreira Pinto, no Loteamento Galhano”. Oficie-se.
Indicação nº 23/2020 de 10/01/2020 de autoria do vereador Paulo Roberto
Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que "Sugere ao
Chefe do Executivo, que estude a possibilidade de efetuar o pagamento aos

servidores públicos municipais no último dia útil de cada mês”. Oficie-se.
Indicação nº 24/2020 de 21/01/2020 de autoria do vereador Paulo Roberto
Aurelietti, subscrito pelo vereador Ederson Luis Trevizan que "Sugere ao
Chefe do Executivo, que proceda reajuste no piso salarial dos agentes
comunitários da saúde”. Oficie-se. Correspondência recebida pelo
Legislativo. Ciente. Arquive-se. A seguir, o Senhor Presidente comunicou
aos edis que o balancete do mês de novembro – exercício 2019 – do Poder
Executivo está à disposição para devida apreciação. Às Comissões de
justiça, Redação, Cultura e Recreação, Finanças e Orçamento. Em
discussão, Moção nº 01/2020. O vereador Paulo Roberto Aurelietti falou
sobre a abertura do calendário oficial do Legislativo do exercício de 2020,
retornando ás atividades parlamentares. Falou dos vários meios de
comunicação de divulgação dos trabalhos da Câmara e convidou a população
á acompanha-los. Falou do merecimento do professor Danilo Pietrucci a
respeito do Shotyugueiko – treinamento de verão dos praticantes de judô que
pelo 14º ano consecutivo é realizado no município. Comentou o ótimo
trabalho do professor Danilo á frente do judô. Também agradeceu aos
envolvidos na realização do evento e Departamento de Esportes que elevou
o nome do município com várias participações do Estado. Salientou que esse
evento irá somar ainda mais para o fortalecimento do MIT – Município de
Interesse Turístico. O vereador Alcides José Ribeiro disse do desejo em
subscrever a moção e destacou o merecimento do Professor Danilo pela
homenagem. Falou da dificuldade em realizar o evento, reunindo vários
atletas, inclusive de nível internacional. Salientou a importância em
conseguir reunir os alunos e incentivá-los na prática de esportes, desviandoos de maus caminhos. Parabenizou aos autores da moção pela iniciativa. O
vereador Ederson Luis Trevizan disse ser muito justa a moção ao professor
Danilo com atletas de quatorze Estados, internacionais e olímpicos e que está
na sua 14ª edição. Comentou a qualidade do evento que tomou grande
proporção e que teve grande movimentação no comércio local. Parabenizou
ao professor pelo evento e trabalho que vem realizando com excelência junto
ao judô de Divinolândia. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente
colocou a moção em votação. Colocada em votação, foi aprovada por
unanimidade. Em discussão, Moção nº 02/2020. O vereador Paulo Roberto
Aurelietti falou sobre a intenção de unir esforços para tentar consolidar o que
já existe fisicamente, porém não está atendendo a população. Explicou o
trabalho de estruturação do Hospital de Espírito Santo do Pinhal para obter

dez leitos de UTI que estão concluídos há mais de um ano, que pediu aporte
financeiro ao Governo do estado para que os serviços começassem a servir a
população. Falou da dificuldade em se conseguir o CROS quando se tem um
paciente em estado crítico e do sistema falido do SUS, bem como alto custo
desses exames especializados. Deixou registrado ainda sua insatisfação
quanto á inércia do Diretor Regional de Saúde. Disse que a moção visa reunir
esforços para tentar solucionar o problema da Santa Casa de Espírito Santo
do Pinhal. Não havendo mais oradores, O Senhor Presidente colocou a
moção em votação. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.
Em discussão, Requerimento nº 01/2020. O vereador Alcides José Ribeiro
disse que os Agentes Comunitários de Saúde o procuraram a fim de ser
repassado o incentivo adicional através da Portaria 1599/11. Disse entender
ser justo esse adicional e pediu apoio de todos. Não havendo mais oradores,
o Senhor Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em votação,
foi aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 02/2020.
Não havendo oradores, o Senhor Presidente colocou o requerimento em
votação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão,
Requerimento nº 03/2020. O vereador Diego Felipe Borges explicou que a
Rua Barão do Rio Branco é a que dá acesso ao Hospital Regional e que teve
mudança de mão de trânsito, não tendo mais a necessidade de se ter redutor
de velocidade na subida. Comentou a necessidade de ser asfaltada a rua para
que a ambulância ou qualquer socorro tenha ainda mais facilidade no acesso
ao Hospital e para maior segurança do paciente transportado. Salientou que
já foi pedido a retirada dos redutores e que o Executivo disse que seriam
tiradas, porém até agora nada foi feito. O vereador Ederson Luis Trevizan
falou ser uma solicitação sua e do vereador Paulo e que acredita não haver a
necessidade de inversão de sentido da rua que sempre funcionou bem.
Ressaltou ser autonomia do Prefeito a mudança do sentido das ruas, porém
que seja feitas da forma correta. Disse do grande acesso de caminhão na
citada rua, causando grande perigo. Também pelas ambulâncias que podem
causar impactos e dificultar o acesso. Não havendo mais oradores, o Senhor
Presidente colocou o requerimento em votação. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em discussão, Requerimento nº 04/2020. O
vereador Diego Felipe Borges explicou que foi alterada a data de pagamento
dos servidores públicos municipais por conta do e-social, causando prejuízo
aos servidores que estavam acostumados a receber no último dia do mês.
Comentou sobre indicação solicitando a volta do pagamento no último dia

do mês em razão das inúmeras alterações de prazo do e-social, sendo que a
adequação do órgão público seria a última etapa a ser regularizada. Salientou
que em resposta á indicação, o Prefeito disse que iria estudar o assunto. Por
isso, o requerimento tem a finalidade de uma resposta desse estudo. Falou
dos muitos transtornos causados aos servidores por conta dessa mudança.
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 requerimento verbal sobre a existência do
Conselho Municipal de Trânsito em nosso município e comentou que a
maioria das proposituras são sobre o trânsito, e que vê uma deficiência no
Conselho Municipal de Trânsito e que acredita que deveria ser deliberativo,
com participação dos envolvidos, resolver os problemas relativos ao trânsito.
Disse que espera um conselho de trânsito funcional. O Senhor Presidente
colocou o requerimento verbal em votação. Posto em votação, foi aprovado
por unanimidade. O vereador Diego Felipe Borges comentou sobre suas
indicações, ressaltando que as árvores da Avenida Prefeito Osvaldo Lopes
estão muito grandes com necessidade de poda. Também falou da necessidade
de redutores de velocidade em alguns trechos da aludida avenida, pois há
grande circulação de veículos em alta velocidade pelo local. Comentou a
extrema importância da limpeza do rio do Bairro Campestrinho. Ressaltou o
excelente trabalho do DIQ BEM na limpeza e conservação do bosque, porém
necessita de funcionários que zele pelo local. Salientou a erosão do asfalto
no Bairro Santo Antônio, prejudicando o tráfego pelo local. Sobre apostila
de apoio ao material pedagógico, falou da possibilidade do aluno poder
absorver muito mais o conteúdo, contribuindo para a melhoria da educação
em nosso município. Disse ser adequado um funcionário para a limpeza nas
proximidades do CMAIS que está com muito mato. Fez comentários sobre a
indicação dos vereadores Paulo e Ederson que sugerem a doação de um kit
alimentação aos pacientes. Considerou de extrema importância a indicação,
haja visto que muitas pessoas saem cedo e só voltam á noite e não tem
dinheiro para se alimentar. Comentou a necessidade de sinalização na Rua
Cel. José Leopoldino e a necessidade de se ter o Conselho Municipal de
Trânsito no município, havendo inúmeros problemas no trânsito local. Sobre
a campanha de castração de animais, disse que já foi muito discutido com o
Prefeito e espera que logo seja realizada. Ressaltou a indicação que solicita
o aumento do auxílio-transporte aos estudantes universitários, dizendo ser

irrisório a ajuda de sessenta reais e citou cidades vizinhas que oferece
transporte gratuito e que seria excelente se acontecesse em nosso município.
O vereador Paulo Roberto Aurelietti fez comentários das suas proposituras,
salientando a indicação 12/2020, onde sugere que o Executivo disponibilize
um kit Alimentação para os pacientes que utilizam o transporte público para
consultas em cidades distantes que saem muito cedo para chegar ao seu
destino. Lembrou que essa propositura é feita todos os anos, pois acredita ser
um benefício significativo para os pacientes. Na indicação 13/2020 sugere
que o Prefeito estude a possibilidade de se implantar uma farmácia de
emergência (dispensário de medicamentos) junto ao Pronto Socorro do
Hospital Regional, propositura já discutida no Plenário da Casa por inúmeras
vezes, esperando que o Prefeito adote como prioridade, pois beneficiará
muitos cidadãos que já saíram com o medicamento nas mãos. Quanto a
indicação 19/2020 sugere que o Prefeito faça o reajuste anual do auxíliotransporte dos estudantes universitários do município. Disse do movimento
para valorizar o estudante e repor os valores de acordo com a inflação anual.
Reafirmou que o valor do auxílio-transporte é irrisório desmotivando o aluno
a buscar cursos fora de Divinolândia. Falou da necessidade de implantar
políticas públicas de motivação dos cidadãos para que ingressem numa
faculdade e venham se tornar profissionais. Na indicação 23/2020 que está
sugerindo que volte o pagamento para o último dia do mês, disse que essa
situação trouxe um desconforto muito grande para os servidores municipais.
Lembrou que o e-social ainda não está implantado e não vê motivo plausível
para a alteração do pagamento. Na indicação 24/2020 em que está sugerindo
o reajuste do piso salarial dos agentes da saúde, explicou que a Lei Federal
13.708 de 14/08/2018 alterou a lei de criação do Agente Comunitário de
Saúde (Lei 11.350 de 05/10/2006 e, em seu § 1º do art 2º o piso nacional
deverá ser fixado em mil quinhentos e cinquenta reais mensais para o ano
de 2020. Disse esperar que as proposituras tenham êxito, haja visto ser
pedido da população local. O Vereador Ederson Luis Trevizan fez
comentários sobre as indicações, falando do kit alimentação que pedem pelo
terceiro ano consecutivo, sendo um valor irrisório que trará um benefício
muito grande para quem recebe. Também falou da importância do
dispensário de medicamentos junto ao Pronto Socorro, haja visto que o
mesmo medicamento fornecido na farmácia do Posto de Saúde será
fornecido no hospital, ou seja, uma questão de atender quem mais precisa.
Falou da luta para o auxílio-transporte, comentando também sobre o valor

irrisório pago aos alunos e comparando com cidades vizinhas que pagam
mais. Salientou a importância de voltar o pagamento dos servidores
municipais para o último dia do mês. Não havendo mais oradores, passou-se
para a ordem do dia, com a apresentação dos seguintes processos: Em
primeira discussão, Projeto de Lei nº 30/2019 de 31/10/2019 do Executivo
Municipal que “Dá nova redação a dispositivo legal da Lei nº 1761, de 5 de
julho de 2006 que “Estabelece normas para o funcionamento de bares e
similares”. O vereador Paulo Roberto Aurelietti disse que tiveram um bom
período para analisar o projeto. Elucidou que a Lei 1761/2006 tem uma
aplicabilidade muito sólida quanto ao dispositivo legal. Disse da demanda
junto à Prefeitura para adequar os bares e similares, porém quando da
realização de reuniões com os comerciantes, houve poucos interessados,
ficando a responsabilidade por conta dos vereadores. Disse que concluiu
quanto ao art. 1º que trata do horário de funcionamento nas áreas internas e
externas de bares e similares e serão regulamentadas via Decreto do
Executivo Municipal, ou seja, estão dando autonomia ao Prefeito Municipal
para que o mesmo, sem consultar os vereadores e os interessados, estipule o
horário que deva ser seguido pelos bares e similares. Ressaltou sua
preocupação quanto ao assunto, pois entende que possa prejudicar o
comércio, trazendo uma retroatividade do desenvolvimento econômico do
comércio local. Afirmou não ver necessidade alguma em se alterar a Lei
1761/2006, que traz um texto muito atual, voltado á realidade de nosso
município, haja visto que não temos fiscais para atuar nos finais de semana
e não compete à Policia Militar essa fiscalização. Lembrou que, por sermos
Município de Interesse Turístico precisamos ter um comércio fortalecido.
Registrou seu voto contrário ao projeto. O vereador Ederson Luis Trevizan
manifestou-se contrário ao projeto, pelo fato de ficar sob autonomia do
Executivo a estipulação do horário de funcionamento, e que acha que seria
viável um consenso com os comerciantes, a fim que esses não sejam
prejudicados. O vereador Edson Carlos de Genova disse ser favorável ao
projeto, justificando que houve uma reivindicação de comerciante e
moradores ao Prefeito para que fosse regularizado. Disse da importância da
adequação da lei dos bares para que não prejudique a população como no
caso da limitação de calçada onde um idoso pode vir a cair, e que acredita
que qualquer Prefeito eleito não irá fazer decreto para prejudicar os
comerciantes. Falou sobre pedido de vista e parecer da comissão de justiça
que nem chegou a ver. Comentou a evasão dos jovens divinolandenses que

procuram opções em cidades vizinhas, por não haver opção em Divinolândia.
Disse que não acredita que o projeto foi um atitude autoritária do Executivo
e que devem estimular os bares do município. Disse ainda, que respeita a
opinião dos colegas, e observou que quando os proprietários de bares
precisarem, ele estará a disposição dos mesmos para conversarem com o
Prefeito e chegar a um consenso. O vereador Paulo Roberto Aurelietti
questionou qual a participação do Legislativo quanto ás decisões. Disse que
é sabedor de realização de reuniões realizadas na Prefeitura para tratar esse
assunto e que nenhum vereador foi comunicado, pois há a necessidade de se
legislar sobre o assunto. Salientou que um ato impensado pode prejudicar a
população e o comércio. Quanto ao parecer da comissão de justiça, enfatizou
ser um parecer técnico, o qual a comissão não pode impedir a tramitação do
projeto. Ressaltou que não se tem indícios sérios para que os
estabelecimentos tenham restringidos seus horários. Falou também sobre o
problema dos jovens que considera que seria melhor mantê-los no município.
Disse acreditar que o projeto deveria ser analisado juntamente com os
vereadores e com os dizeres expressos, haja visto que a lei 1761 tem os
horários estabelecidos no corpo da lei. O vereador Diego Felipe Borges leu
o voto da Comissão de Justiça para conhecimento de todos, dizendo que o
voto é pela constitucionalidade do projeto e, por isso está em discussão. O
vereador Alcides José Ribeiro explicou que o parecer trata-se de
embasamento legal. Disse que não vê problema quanto ao decreto a ser
expedido pelo Executivo. Que o pedido de vista foi para dar um prazo, para
conversarem com os interessados, conforme combinado e que seria
estipulado os horários na lei. Que em conversa com o prefeito, argumentando
o combinado, o mesmo disse que juridicamente não seria correto. Foi quando
pediram para reunir os comerciantes novamente, juntamente com os
vereadores para se entrar num consenso. Afinal, aconteceu que não houve
essa conversa e, na verdade ninguém quer prejudicar os estabelecimentos.
Enfatizou que faltou uma conversa e acredita que qualquer desagravo que
ocorrer, recairá sobre os vereadores. Disse que seria favorável ao projeto
desse que viesse como foi acordado. O vereador Ederson Luis Trevizan disse
do comentário do Dr. Edson a respeito da limitação de calçadas e que
acredita ser um projeto de competência dos vereadores. Falou que o
problema pode ser o desestímulo de abertura de novos comércios, devendo
haver um bom sendo para que os bares nção prejudiquem a população, porém
se sintam estimulados, pois significa crescimento para o município. Acredita

que deva haver um horário fixado para que o comerciante possa se
programar. A vereadora Jéssica de Carvalho disse que não são contrários ao
projeto e sim quanto a falta de fixação dos horários. Que concorda quanto ao
estímulo ao comércio e permanência dos jovens no município, porém
discorda quanto aos horários ficarem abertos, á autonomia do Prefeito. Não
havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o projeto em primeira
votação. Posto em votação, foi rejeitado por sete votos a um. Favorável:
Edson Carlos de Genova. Em discussão, Projeto de Resolução nº 10/19 de
29/11/2019 que “Dispõe sobre a doação de bens móveis da Câmara
Municipal à Prefeitura de Divinolândia/SP”. Não havendo oradores, o
Senhor Presidente colocou o projeto em votação. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente deixou a
palavra livre para explicações pessoais e pediu que a primeira secretária
assumisse em razão da necessidade de se ausentar. O vereador Paulo Roberto
Aurelietti fez esclarecimentos sobre a tramitação de alguns convênios do
Governo e comentou do contentamento em vê-los concretizados. Falou de
assinatura de convênio pelo Prefeito no valor de quatrocentos mil reais na
Secretaria de Desenvolvimento Regional. Agradeceu ao Governo do Estado
e Casa Civil, Rubens Cury sub secretário de Assuntos com municípios,
dentre outros responsáveis pelos convênios. Comentou sobre emenda de
duzentos mil reais do Deputado Federal Alex Manente que está em
tramitação junto à Casa Civil. Disse da abertura do sistema para emendas
2020 contempladas com recursos o orçamento da União. Fez um apelo ao
governo municipal quanto ao Posto de Identificação do RG, a fim de que
coloque um funcionário específico para o posto, haja visto que há uma
grande demanda de RG’s e o funcionário responsável pelo posto estar
acumulando outras funções dentro da Prefeitura, comprometendo a
excelência do serviço prestado. O vereador Ederson Luis Trevizan fez
comentários sobre as emendas citadas pelo vereador Paulo, agradecendo aos
responsáveis pelas emendas. Não havendo mais oradores, o Senhor
Presidente encerrou a sessão.

