2ª Sessão Ordinária
de 18 de fevereiro de 2020.
Aos dezoito 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
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: Projeto de
Lei nº 01/2020 de 14/02/2020 do Executivo Municipal que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir na sua Contadoria um crédito adicional especial e dá
outras providências”. Tramitação sob regime de urgência – Req. 05/2020.
Projeto de lei nº 01/2020 de 10/02/2020 de autoria do vereador Diego Felipe
Borges que “Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município
de Divinolândia para a legislatura 2021/2024”. Às Comissões de Justiça,
Redação, Cultura e Recreação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei
nº02/2020 de 14/02/2020 de autoria do vereador Diego Felipe Borges que
“Dispõe sobre a alteração de referência salarial que especifica e dá outras
providências”. Às Comissões de Justiça, Redação, Cultura e Recreação,
Finanças e Orçamento. Projeto de Resolução nº 01/20 de 14/02/2020 que
“Dispõe sobre a revisão geral anual da Remuneração dos Servidores
Legislativos Municipal e dá outras providências”. Tramitação sob regime de
urgência – Req. 06/2020. Requerimento nº 05/2020 de 18/02/2020 que
requer tramitação sob regime de urgência do projeto de lei nº 01/20. Deferido
pelo Presidente. Requerimento nº 06/2020 de 18/02/2020 que requer
tramitação sob regime do projeto de resolução nº 01/2020. Deferido pelo
Presidente. Indicação nº 25/2020 de autoria do vereador Edson Carlos de
Genova, subscrito pelo vereador Maurício Pandolpho que "Sugere ao Chefe
do Executivo, que realize na iluminação do Bairro Santo Antônio”. Oficie-

se. Indicação nº 26/2020 de 11/02/2020 de autoria do vereador Ederson Luis
Trevizan, subscrito pelo vereador Paulo Roberto Aurelietti que "Sugere ao
Chefe do Executivo, que regularize em caráter de urgência, reforma e
ampliação de ponte rural localizada no Bairro Três Barras”. Oficie-se.
Indicação nº 27/2020 de 11/02/2020 de autoria do vereador Ederson Luis
Trevizan, subscrito pelo vereador Paulo Roberto Aurelietti que "Sugere ao
Chefe do Executivo, que regularize em caráter de urgência, bueiro localizado
próximo ao Hospital Dr. Newton Kara José”. Oficie-se. Indicação nº
28/2020 de 11/02/2020 de autoria do vereador Ederson Luis Trevizan,
subscrito pelo vereador Paulo Roberto Aurelietti que "Sugere ao Chefe do
Executivo, que regularize em caráter de urgência, reparos no meio fio na
Marginal do Rio do Peixe”. Oficie-se. Correspondência recebida pelo
Executivo. Ciente. Arquive-se. A seguir, o Senhor Presidente deixou a
palavra livre dentro do Expediente. O vereador Ederson fez comentários
sobre a sugestão de reforma e ampliação de ponte rural localizada no Bairro
Três Barras e explicou que a ponte é estreita e não consegue escoar toda a
água da chuva, quando essas são intensas, desviando para as casas próximas
e causando graves transtornos. Falou sobre a necessidade de regularização
de bueiro próximo à Clínica Dr. Newton Kara José, haja visto que vários
veículos já caíram no local. Comentou também a indicação que sugere
reparos no meio fio da Marginal do Rio do Peixe, haja visto que o mesmo
foi danificado quando da limpeza do rio e que vem causando transtornos
quando há chuvas intensas com risco de acidentes. O vereador Edson Carlos
de Genova solicitou Moção de Aplauso ao Time “Meninos de Ouro” do
Bairro Laranjal, sendo uma comunidade desportiva, presidida pelo Sr.
Antônio Pila Mengali. Que sempre fazem celebrações, sendo a última
ocorrida no dia 09/02 último, com êxito. Salientou que já foram realizados
mais de quinhentos jogos de futebol, contendo jogadores do bairro e de
outras cidades também. Disse acreditar serem merecedores, pois há uma
dedicação de dez anos aos Meninos de Ouro. Consultado o Plenário, a
aludida moção foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais oradores,
passou-se para a Ordem do Dia, com a apresentação dos seguintes Processos:
Em primeira discussão, Projeto de Lei nº 01/2020 de 14/02/2020 do
Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a abrir na sua
Contadoria um crédito adicional especial e dá outras providências”.
Tramitação sob regime de urgência – Req. 05/2020. O vereador Paulo
Roberto Aurelietti falou da lista divulgada no ano de 2019, a respeito dos

municípios a serem contemplados com valores pré-fixados com o leilão do
PRESAL. Explicou que para esse valor chegar até os cofres públicos precisase de uma adequação orçamentária dentro da LDO e LOA a fim de que esses
valores integrem a receita corrente líquida do município. Salientou que são
mais de meio milhão de reais para ser aplicado dentro do que é mais
prioridade. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente colocou o
projeto em primeira votação. Posto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em única discussão, Projeto de Resolução nº 01/20 de
14/02/2020 que “Dispõe sobre a revisão geral anual da Remuneração dos
Servidores Legislativos Municipal e dá outras providências”. Tramitação sob
regime de urgência – Req. 06/2020. 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. O vereador Diego Felipe Borges informou á
população sobre a inauguração de uma base descentralizada do SAMU,
sendo uma enorme conquista para o município. Comentou sobre o antigo
processo de atendimento e socorro, salientando a melhoria que o SAMU
pode proporcionar, sendo muito bem equipada a ambulância socorrista e
podendo o paciente ser atendido no local. Agradeceu ao Prefeito, Júlio e
Diretora da Saúde, Deputado Baleia Rossi e envolvidos na conquista. O
vereador Alcides José Ribeiro falou a respeito das últimas chuvas ocorridas
em Divinolândia e ressaltou o trabalho da defesa civil do município,
juntamente com o Vice- Prefeito, funcionários do almoxarifado que
amenizaram o problema. Ressaltou também o trabalho do Fundo Social de
Solidariedade no socorro ás vítimas e á população prestativa que colaborou
bastante. Disse do ótimo e incessante trabalho do vice-prefeito com poucos
recursos. O vereador Paulo Roberto Aurelietti falou do trabalho para
conseguir a instalação do Posto do SEBRAE no município, faltando a
formalização do pedido por parte da Prefeitura. Comentou sobre o prazo para
resposta das proposituras que se encontram em atraso. Pediu que o Presidente
oficiasse á Prefeitura a fim de não atrapalhar o andamento dos trabalhos da
Casa. Falou da visita dos funcionários do Instituto de Previdência do
Município que falaram sobre os reflexos da reforma previdenciária á nível
federal. Solicitou ao Presidente que forme uma Comissão de
Representatividade dos Parlamentares para trabalhar como Comissão
Especial de Avaliação do Projeto de Reforma da Previdência no Município
envolvendo todos os funcionários da Prefeitura. E que, diante do que cabe

ao Município legislar seja resolvido e divulgados aos principais interessados.
Fez comentários sobre algumas propostas que estão em andamento junto ao
Governo do Estado, agradecendo aos Deputados responsáveis pelas
respectivas emendas. Ressaltou que estão acompanhando todos os recursos
até a disponibilização do cidadão agradecendo á Prefeitura pelo incentivo e
seriedade através do setor de convênio e aplicação adequada dos recursos
advindos. Comentou a visita ao Palácio dos Bandeirantes na Secretaria de
Desenvolvimento Regional solicitando recursos para reforma do Terminal
Rodoviário. Observou a dificuldade da população em não poder utilizar o
guichê do terminal rodoviário. Disse que o Prefeito está empenhado em
resolver a situação, tendo conversado com as empresas de transporte
rodoviário, e que já existe um parceiro interessado em assumir o guichê.
Disse ser um absurdo o cidadão não ter onde comprar sua passagem, tendo
que adquirí-lo na plataforma do terminal. O vereador Ederson Luis Trevizan
fez agradecimento á Sra Lucimara Bertolin que fez solicitação de redutor de
velocidade na Rua Joaquim Garcia próximo á Escola Euclides, haja visto a
alta velocidade dos veículos que tramitam pelo local. Fez ressalvas quanto
ás respostas das proposituras do mês de dezembro, que ainda não chegaram.
Afirmou que essa situação atrapalha os trabalhos do Legislativo. Fez
solicitação para que a Prefeitura cumpra os prazos regimentais para resposta
das proposituras. Falou a respeito das emendas citadas pelo vereador Paulo
que foram feitas em conjunto, ressaltando o trabalho árduo para se conseguir
esses recursos e da satisfação quanto ao recurso atende á população.
Salientou a conquista de quase um milhão e meio de recursos para o
município. O vereador Edson Carlos de Genova reforçou as palavras do
vereador Paulo, lamentando a falta do guichê. Disse esperar que o Senhor
Prefeito tome providências a respeito. Disse da necessidade de se retirar os
redutores de velocidade de se retirar os redutores de velocidade da Rua Barão
do Rio Branco, diante da instalação do SAMU na cidade, a fim de agilizar a
atividade do mesmo. Ressaltou sua preocupação quanto ao translado da
paciente grávida em trabalho de parto, devendo ser ágil tal atendimento.
Também comentou sobre a área de risco próximo ao Rio do Peixe onde há
casas que podem encher de água e falou da realidade de São Bernardo do
Campo, onde foi construído um muro de um metro e oitenta centímetros que
resolveu o problema das enchentes. Acha que poderia ser aplicado em nosso
município também. Lembrou que esse muro não seria apenas para conter a
água, mas também para servir como guard rail. Falou ainda sobre sua

preocupação quanto á permanência dos cachorros no hospital, podendo
atacar os pacientes que procuram atendimento médico. Não havendo mais
oradores, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão.

