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         ATA DA DÉCIMA QUARTA (14ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Benedito José do Couto; 

Secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares. 

 

 

Aos treze dias do mês de maio do ano dois mil e treze 

realizou-se na Sala das Sessões "Vereador Santo Róttoli", da 

Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo Sr. 

Vereador Benedito José do Couto; Secretariada pelo Sr. 

Vereador Luís Roberto Tavares, a Décima Quarta (14ª) Sessão 

Ordinária do Primeiro (1º) Ano da Décima Sexta (16ª) 

Legislatura da Câmara Municipal de Mogi Mirim, 

previamente programada e devidamente convocada nos termos 

da Relação da Matéria, datada de 10 de maio de 2013. Às 

18h30, feita a primeira chamada nominal dos Srs. Vereadores 

pelo 1º Secretário, nos termos do disposto no Artigo 109, da 

Resolução nº 276, de 2010 (Regimento Interno vigente) e 

constatando-se haver número legal para o início dos trabalhos, 

conforme dispõe o Artigo 106 da já citada Resolução, eis que 

se encontravam presentes os Srs. Vereadores: Benedito José 

do Couto (01), Cinoê Duzo (02), Daniel Gasparini dos Santos 

(03), Daniela Dalben Mota (04), Dayane Amaro Costa (05), 

João Antonio Pires Gonçalves (06), Jorge Setoguchi (07), 

Laércio Rocha Pires (08), Leonardo David Zaniboni (09), Luís 

Roberto Tavares (10), Luiz Antônio Guarnieri (11), Luzia 

Cristina Côrtes Nogueira (12), Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino (13), Márcia Róttoli de Oliveira Masotti (14), 

Professora Maria Helena Scudeler de Barros (15), Osvaldo 

Aparecido Quaglio (16) e Waldemar Marcurio Filho (17), 

conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas apostas à 

Folha de Presença - Registro de Comparecimentos e Faltas 

dos Srs. Vereadores às Sessões da Câmara, anexa ao final da 

presente Ata, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos 

da presente Sessão. Posto isto, conforme o disposto no 

Parágrafo Único do Artigo 106 da citada Resolução, convidou 
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o Vereador Jorge Setoguchi para que procedesse a leitura de 

um trecho da Bíblia Sagrada. Posto isto, o Senhor Presidente 

da Câmara suspendeu a sessão em curso às 18h33, para 

atendimento ao Ofício nº 161/2013, datado de 10 de maio de 

2013, subscrito pela Sra. Andréia Silva Abbiati, Secretária 

Municipal de Educação, que solicitou uso da tribuna da 

Câmara para explanação sobre a Conferência Municipal de 

Educação. A Câmara recebeu o Sr. Eduardo Silva, 

representante da CONAE – Conferência Nacional de 

Educação, que versou sobre a importância do evento e 

convidou a todos para participação no Fórum da Educação. Na 

sequência, ainda com os trabalhos suspensos, a Casa recebeu 

em Plenário o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Ary 

Macedo, que discorreu a respeito de várias questões relativas 

à área da saúde no município, respondendo também as 

perguntas elaboradas pelos Vereadores interessados. A sessão 

foi reaberta às 20h03. Dando por efetivamente iniciada a parte 

reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.  Presidente  submeteu à 

apreciação do Plenário a Ata da Segunda (2ª) Sessão 

Extraordinária, realizada em 09 de maio de 2013, a qual, 

depois de achada conforme e aprovada, foi devidamente 

assinada pelos Vereadores Benedito José do Couto e Luís 

Roberto Tavares, respectivamente, o Presidente e o 1º 

Secretário. Na sequência deu ciência à Casa, através de 

leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei nº 37, de 2013, 

de autoria do Vereador João Antonio Pires Gonçalves, “dando 

denominação à Rua ‘15’, do Residencial Floresta, de Rua 

Benedito Luiz Eufrosino”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 2. Projeto de Lei nº 38, de 2013, de autoria do 

Vereador Leonardo David Zaniboni, “instituindo a Semana 

Municipal da Sustentabilidade Ambiental, no Calendário 

Oficial do Município de Mogi Mirim, e dando outras 

providências”; (ao exame das Comissões Permanentes); 3. 

Projeto de Lei nº 39, de 2013, de autoria do Vereador Luís 

Roberto Tavares, “dando denominação à MMR – 220/002, 

localizada no Parque das Laranjeiras, de Irmãos Rodrigues de 

Moraes”; (ao exame das Comissões Permanentes); 4. Projeto 
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de Lei nº 40, de 2013, de autoria do Sr. Prefeito de Mogi 

Mirim, Luís Gustavo Antunes Stupp, acompanhado de 

Mensagem nº 24/2013, datada de 08/05/2013, objeto do 

Ofício nº 24/2013, de igual data, “concedendo benefícios 

fiscais consignados na Lei Municipal nº 4.748, de 16 de abril 

de 2009, à empresa Vicel Móveis de Aço Ltda. – EPP”; (ao 

exame das Comissões Permanentes); 5. Projeto de Lei nº 41, 

de 2013, de autoria do Sr. Prefeito de Mogi Mirim, Luís 

Gustavo Antunes Stupp, acompanhado de Mensagem nº 

25/2013, datada de 08/04/2013, objeto do Ofício nº 25/2013, 

de igual data, “dispondo sobre as áreas de uso comum do 

loteamento denominado Jardim Colina, sua integração à 

categoria dos bens dominiais, sobre a outorga de concessão 

administrativa de uso e dando outras providências”; (ao exame 

das Comissões Permanentes); 6. Projeto de Lei nº 42, de 2013, 

de autoria do Sr. Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo 

Antunes Stupp, acompanhado de Mensagem nº 26/2013, 

datada de 09/04/2013, objeto do Ofício nº 26/2013, de igual 

data, “instituindo o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa do Município de Mogi Mirim”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 7. Projeto de Lei nº 43, de 2013, de 

autoria do Sr. Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes 

Stupp, acompanhado de Mensagem nº 27/2013, datada de 

10/04/2013, objeto do Ofício nº 27/2013, de igual data, 

“dispondo sobre a revogação de dispositivo da Lei Municipal 

nº 3.142, de 08 de março de 1999, e dando outras 

providências”; (ao exame das Comissões Permanentes); 8. 

Projeto de Resolução nº 04, de 2013, de autoria da Vereadora 

Márcia Róttoli de Oliveira Masotti, “alterando a redação do 

Artigo 60, § 1º, da Resolução nº 276/2010, que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi Mirim”; (ao 

exame das Comissões Permanentes); 9. Projeto de Resolução 

nº 05, de 2013, de autoria da Vereadora Márcia Róttoli de 

Oliveira Masotti, “alterando a redação do Artigo 84, § 1º, da 

Resolução nº 276/2010, que dispõe sobre o Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Mogi Mirim”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 10. Projeto de Decreto Legislativo 
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nº 04, de 2013, de autoria do Vereador João Antonio Pires 

Gonçalves, “concedendo o Título de Cidadão Mogimiriano ao 

Padre Sidney Wilson Basaglia”; (ao exame das Comissões 

Permanentes). Ainda com os Ofícios nº. 24, 25, 26 e 27/2013, 

o Senhor Prefeito Luís Gustavo Stupp solicitou fossem os 

Projetos de Lei nºs. 40, 41, 42 e 43/2013 apreciados em 

Regime de Urgência Especial, conforme previsto no Artigo 

54, da Lei Orgânica – LOM de Mogi Mirim. Ato contínuo, o 

Sr. Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 

Vereadores os seguintes REQUERIMENTOS, hoje 

endereçados à Mesa (aprovados pela Casa): nº. 352, de 2013, 

do Sr. Vereador Manoel Eduardo P. C. Palomino, solicitando, 

“seja oficiada a Dirigente Regional de Ensino, Elin 

Vasconcelos, e a Secretária Municipal de Educação, Andreia 

Abiatti, requerendo-lhes informações sobre quais providências 

estão sendo tomadas  para coibir os casos de violência dentro 

das escolas, bem como informe se há projeto para combater, 

ou minimizar os problemas”; nº 354, de 2013, da Senhorita 

Vereadora Dayane Amaro Costa, solicitando, “seja oficiado o 

Sr. Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes Stupp, 

encaminhando-lhe minuta de projeto de lei, dispondo sobre os 

instrumentos de vigilância e rastreamento precoce do autismo 

nas unidades públicas de saúde e de educação municipais”; nº 

355, de 2013, do Sr. Vereador João Antonio Pires Gonçalves, 

solicitando, “seja oficiado o Sr. Prefeito de Mogi Mirim, Luís 

Gustavo Antunes Stupp, requerendo-lhe a reforma do antigo 

prédio do CANDA, localizado no Bairro Santa Clara, a fim de 

que se torne uma extensão de uma EMEF”; nº 356, de 2013, 

do Sr. Vereador Waldemar Marcurio Filho, solicitando, “seja 

oficiado o Sr. Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes 

Stupp, requerendo-lhe a construção de um espaço cultural no 

Distrito de Martim Francisco”; nº 362, de 2013, do Sr. 

Vereador Luís Roberto Tavares e outros, solicitando, “seja 

oficiada a direção da empresa Vivo Telecomunicações, para 

substituição do telefone público, tipo orelhão, que ficava 

localizado na Avenida Vereador Antônio Carlos de Oliveira, 

no Parque do Estado II”; nº 358, de 2013, do Sr. Vereador 
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Cinoê Duzo, solicitando, “seja oficiado o Sr. Prefeito de Mogi 

Mirim, Luís Gustavo Antunes Stupp, requerendo-lhe o envio 

da planilha de gastos de toda a equipe envolvida na viagem à 

Alemanha, ocorrida no mês de abril de 2013”; nº 359, de 

2013, do Sr. Vereador Leonardo David Zaniboni, solicitando, 

“seja oficiado o Sr. Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo 

Antunes Stupp, requerendo-lhe informe sobre o motivo da 

impossibilidade da transferência do nome do proprietário da 

conta de água, para o nome do inquilino, em caso de imóveis 

alugados”; nº 360 e 361, de 2013, do Sr. Vereador Laércio 

Rocha Pires, solicitando, “seja oficiado o Sr. Prefeito de Mogi 

Mirim, Luís Gustavo Antunes Stupp, bem como a direção da 

Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, a fim de que seja 

designado um médico pediatra para atendimento da população 

durante os plantões na Unidade de Atendimento não 

Agendado – UANA” e “seja oficiada a empresa NET Serviço, 

para que sejam realizados estudos para implantação dos 

serviços de TV por assinatura, Internet banda larga e Net 

Fone, Via Embratel, nos Condomínios Residenciais Santa 

Úrsula e Santa Mônica”. O Requerimento nº 357/2013, do 

Vereador Luís Roberto Tavares, solicitando, “seja oficiada a 

Mesa da Câmara, na forma do Artigo 60, § 3º, do Regimento 

Interno, requerendo a prorrogação do prazo de estudos da 

Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento do 

Processo de Regularização de Loteamentos Irregulares e 

Clandestinos de Mogi Mirim, por mais cento e oitenta dias, 

contados a partir de 15 de maio de 2013”, teve sua discussão 

requerida pela Vereadora Márcia Róttoli de Oliveira Masotti, 

“ex vi” do disposto no Artigo 152, § 3º, combinado com o 

Artigo 153, IX, ambos do Regimento Interno; (à “Ordem do 

Dia” da próxima sessão). Na sequência, o Sr. Presidente deu 

por aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes 

INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: nºs 

390, 393, 397 e 398, de 2013, da Sra. Vereadora Márcia 

Róttoli de Oliveira Masotti, sugerindo, respectivamente, 

“providências para que seja viabilizada, junto à Vigilância 

Sanitária, a isenção do pagamento da taxa anual de licença e 
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funcionamento para as entidades assistenciais, sem fins 

lucrativos”, “estudos para que seja executada a revitalização e 

recuperação da área de lazer do Complexo Esportivo José 

Geraldo Franco Ortiz”, “estudos para que seja reiniciado o 

programa de visitas educativas à estação de Tratamento de 

Água – ETA, envolvendo alunos das escolas municipais” e 

“estudos para que a tina de concertina de resfriamento de 

água, pertencente ao SAAE, seja disponibilizada aos 

frequentadores da Feira Livre Noturna”; nº 391, de 2013, da 

Senhorita Vereadora Dayane Amaro Costa, sugerindo, 

“recuperação do asfalto, operação ‘tapa buracos’, nas ruas da 

Chácaras Ypê”; nº 392, de 2013, do Sr. Vereador Jorge 

Setoguchi, sugerindo, “providências para que seja feita 

operação ‘tapa buracos’ na Avenida Juscelino K. de Oliveira”; 

nº 395 e 396, de 2013, do Sr. Vereador Waldemar Marcurio 

Filho, sugerindo, respectivamente, “a execução do Hino do 

Município de Mogi Mirim em todos os eventos oficiais da 

Câmara Municipal” e “criação de uma rádio on-line, com o 

objetivo de divulgação das ações do Poder Legislativo, ao 

vivo, pela Internet, criando um canal de diálogo com a 

população”; nºs 400 e 401, de 2013, do Sr. Vereador Manoel 

Eduardo P. C. Palomino, sugerindo, respectivamente, “estudos 

para disponibilização, no site da Prefeitura, de fotos e breve 

histórico de todos os animais, que se encontram no Centro de 

Zoonoses do Município, aptos à adoção” e “ampliação do 

número de vagas na Educação Infantil, para crianças de quatro 

a cinco anos, no período integral, conforme os dados 

apresentados pelo Conselho Tutelar, em sua audiência de 08 

de maio do corrente”; nº 402, de 2013, do Sr. Vereador 

Laércio Rocha Pires, sugerindo, “estudos para viabilizar obra 

de revitalização, ou reforma geral na quadra poliesportiva 

‘César Rodrigues Motta’, no bairro da CDHU”; nº 403 e 404, 

de 2013, do Sr. Vereador Luís Roberto Tavares, sugerindo, 

respectivamente, “a fiscalização e o recolhimento de pneus 

descartados clandestinamente na Avenida Vereador Antonio 

Carlos de Oliveira, no Parque do Estado II” e “providências 

para a manutenção das margens e recolhimento do lixo da 
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Avenida Vereador Antônio Carlos de Oliveira, no Parque do 

Estado II”. A seguir, o Senhor Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes 

MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): nº 36, 

de 2013, do Sr. Vereador João Antonio Pires Gonçalves, 

propondo, “sejam consignados em ata dos trabalhos votos de 

congratulações e aplausos para com a comissão organizadora 

da 48ª Romaria dos Cavaleiros de Mogi mirim”; nº 37, de 

2013, da Senhorita Vereadora Dayane Amaro Costa, 

propondo, “sejam consignados em ata dos trabalhos votos de 

congratulações e aplausos para com os dirigentes e demais 

membros da torcida organizada Mancha Vermelha, do Mogi 

Mirim Esporte Clube, pelo apoio, prestígio, incentivo e 

presença em todos os jogos do clube no Campeonato Paulista 

2013”; nºs 38, 39, 40 e 41, de 2013, da Sra. Vereadora Daniela 

Dalben Mota, propondo, “sejam consignados em ata dos 

trabalhos votos de congratulações e aplausos para com o 

senhor Ricardo José Bordignon, corintiano, nascido em 1953, 

filho do casal José Geraldo e Sônia Aparecida Bordignon, 

pelos relevantes serviços, que há trinta anos presta em prol das 

entidades assistenciais e filantrópicas do Município”, “sejam 

consignados em ata dos trabalhos votos de congratulações e 

aplausos com todos os profissionais assistentes sociais, pelo 

Dia da Assistência Social, em 15 de maio, pela dedicação, 

competência e cuidados para com a população”, “sejam 

consignados em ata dos trabalhos votos de congratulações e 

aplausos com todos os profissionais da enfermagem, pelo Dia 

Mundial dos Enfermeiros, ocorrido em 12 de maio último, 

pela atenção, competência e carinho para com a população” e 

“sejam consignados em ata dos trabalhos votos de 

congratulações e aplausos com todos os profissionais técnicos 

e auxiliares em enfermagem, pelo Dia Nacional dos Técnicos 

e Auxiliares de Enfermagem, em 20 de maio, pela atenção, 

competência e carinho para com a população”; nº 42, de 2013, 

do Sr. Vereador Daniel Gasparini dos Santos, propondo, 

“sejam consignados em ata dos trabalhos votos de 

congratulações e aplausos para com a Secretaria Municipal de 
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Gestão Ambiental, bem como para com o Tiro de Guerra 02-

023 de Mogi Mirim, pelo plantio de seiscentas mudas de 

árvores nativas no Bairro Linda Chaib”. A seguir, o Sr. 

Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs 15.256 e 

31.548/2013, datados de abril  de 2013, subscritos pelo Sr. 

Rubens E. Cury, Subsecretário da Casa Civil do Governo do 

Estado de São Paulo, “respondendo aos Requerimentos nºs 91 

e 204/2013, desta Casa de Leis”; (arquive-se, após dar ciência 

aos Vereadores da bancada do PSDB); Ofício nº 133/2013, 

datado de 1º de abril de 2013, subscrito pelo Deputado Davi 

Zaia, Secretário de gestão Pública do Governo do Estado de 

São Paulo, “respondendo ao Ofício CM/GP 23/2013, desta 

Casa de Leis”; (arquive-se, após dar ciência ao Vereador Luís 

Roberto Tavares); Ofícios nºs. 425, 426, 427, 428, 429, 430, 

431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 

444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, datados de 29 de abril, 

02, 03, 08 de maio de 2013, subscritos pelo Senhor Prefeito 

Municipal, respectivamente, “respondendo a respeito do 

Requerimento nº 018/2013; Requerimento nº 141/2013; 

Indicação nº 122/2013; Indicação nº  191/2013; Indicação nº  

226/2013; Indicação nº 227/2013; Indicação nº 228/2013; 

Indicação nº 310/2013; Indicação nº 313/2013; Indicação nº 

317/2013; Indicação nº 352/2013; Requerimento nº  

117/2013; Indicação nº 268/2013; Indicação nº 295/2013; 

Indicação nº 311/2013; Indicação nº 322/2013; Indicação nº 

255/2013; Indicação nº 249/2013; Indicação nº 321/2013; 

Requerimento nº 292/2013; Indicação nº 335/2013; 

Requerimento nº 306/2013; Requerimento nº 308/2013; 

Requerimento nº 309/2013; Requerimento nº 104/2013; 

Requerimento nº 103/2013, todos desta Edilidade”; (arquive-

se, após dar ciência aos Senhores Vereadores); Ofício nº 

104/2013, datado de 30 de abril do corrente, subscrito pelo Sr. 

Celso Cresta, Presidente do Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos – SAAE de Mogi Mirim, “respondendo ao 

Requerimento nº 313/2013, desta Casa de Leis”; (arquive-se, 

após dar ciência ao Vereador Waldemar Marcurio Filho). Ato 
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contínuo, fez uso da palavra, Questão de Ordem, o Vereador 

Luís Roberto Tavares solicitando, conforme reza o Artigo 1º, 

I, da Resolução 223/1999, realização da Tribuna Livre, 

programada para a data, entre o “Expediente” e a “Ordem do 

Dia”, o que foi aprovado unanimemente pelo Plenário. Não 

havendo mais proposituras, ou quaisquer outros documentos 

para serem levados ao conhecimento do Plenário e sendo o 

“Expediente” da presente sessão reduzido ao tempo de meia 

hora, conforme dispõe o Artigo 219, § 5º do Regimento 

Interno, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão às 20h30, 

conforme o disposto no Artigo 105, da Resolução nº 276/2010 

(Regimento Interno vigente). O Sr. Presidente  passou à parte 

reservada à “TRIBUNA LIVRE”, e deu ciência à Casa da 

existência de oradora regularmente inscrita, conforme Artigo 

116, do Regimento Interno, e Resoluções nºs. 135/89, 223/99 

e 241/02. Desta forma, o Sr. Presidente da Câmara convidou 

para que adentrasse ao Plenário a Senhora Ângela Bezerra 

Suassuna, para versar sobre os direitos da comunidade surda 

e os deveres do Poder Público, cujo discurso foi gravado em 

arquivo de som mp3, à disposição na Casa por trinta dias. 

Decorrido o interstício regimental a que se refere o dispositivo 

do Artigo 105, da Resolução nº 276/2010 e depois de nova 

chamada nominal dos Srs. Vereadores, conforme o disposto 

no Artigo 112, § 1º, da já citada Resolução, ao fim da qual se 

constatou a totalidade dos membros da Casa, o Sr. Presidente 

deu por iniciados os trabalhos da "ORDEM  DO DIA", 

submetendo à apreciação da Casa o que segue: EM TURNO 

ÚNICO: “ex-vi” do disposto no Artigo 171, combinado com 

o Artigo 220, II,  do Regimento Interno: 1. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 05, de 2013, da Comissão de Finanças 

e Orçamento, “aprovando a prestação de contas da Prefeitura 

Municipal de Mogi Mirim, relativamente ao exercício de 2010 

em consonância com o parecer favorável, emitido pela 

Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, nos autos do processo TC-2873/026/10”; (colocado a 

votos, sessão de hoje, a Câmara aprovou, por quinze (15) 

votos favoráveis a um (01) voto contrário, Turno Único, o 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2013, da Comissão de 

Finanças e Orçamento); (ao Presidente para promulgar, 

conforme Artigo 18, I, “i”; IV, “g” do Regimento Interno). 

Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", o Sr. Presidente  

passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada à 

"EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os 

Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010 (Regimento 

Interno vigente). Como a primeira inscrita, Vereadora Maria 

Helena Scudeler de Barros, desistisse da palavra, fez uso da 

mesma a Vereadora Dayane Amaro Costa. Esta iniciou, 

desculpando-se por ter se estendido nas suas perguntas 

durante os debates com o Secretário Municipal da Saúde, Dr. 

Ary Macedo, justificando que há tempos tinha muito a lhe 

inquirir e que esta havia sido a oportunidade de conseguir 

explicações. “Às vezes, acho errada a forma como a Câmara 

coloca as coisas, pois, de repente, nós poderíamos ter debatido 

mais, com apresentação de slides, num tempo maior, porque é 

proveitoso e ganharemos com isso”, colocou. A Vereadora 

também abordou a indicação que fez, para solução dos 

buracos existentes nas ruas das Chácaras Ypê, afirmando que 

a população muito reclamava, solicitando aos nobres Pares 

que a apoiassem e também cobrassem, com ela, providências 

para o local. A seguir, versando sobre outro assunto, explicou 

que estivera no Centro de Reabilitação Lucy Montoro, que 

havia notado as adequações todas, o piso retrátil, todavia a 

incomodava o fato do centro não possuir adequações para  

deficientes visuais, porque lhe fora explicado, que lá não 

havia atendimento de tais deficientes, mas a Vereadora 

ponderou que as adequações eram necessárias para eventuais 

acompanhantes. “Não podemos pensar em acessibilidade só 

para as pessoas que estão em tratamento, mas para todos”, 

declarou, encerrando sua participação. A seguir, fez uso da 

palavra a Vereadora Luzia Cristina C. Nogueira, que justificou 

seu voto contrário ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

05/2013, que aprovava a prestação de contas da Prefeitura 

Municipal de Mogi Mirim, relativamente ao exercício de 

2010, governo de Carlos Nelson Bueno. Recordou, que da vez 
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anterior, havia votado pela manutenção do parecer do TC, mas 

confessou que não havia visto as contas, sendo que nelas 

constava que a merenda escolar havia sido retirada do 

julgamento, haja vista ação em andamento na Justiça, 

acreditando, igualmente, que tal assunto seria apreciado pela 

Casa, futuramente. “Não inclusa esta finalização, este parecer, 

justifico que este foi o motivo do meu voto contra”, declarou, 

encerrando sua participação. A seguir, fez uso da palavra o 

Vereador Luís Roberto Tavares, que comentou uma sua 

indicação sobre a questão de pneus, que eram descartados em 

locais não adequados, principalmente na periferia, em bairros 

tais como Jardim Planalto e Parque do Estado II, também nas 

margens de rios e em áreas verdes. Explicou que o problema 

se dava quando das chuvas, porque os pneus retinham a água 

de chuva, que deveria ser escoada, e causavam enchentes em 

alguns lugares, como, por exemplo, no Túnel Mário Covas, na 

zona leste da cidade, além, obviamente, do problema da 

Dengue, uma vez que os pneus também retinham água, 

tornando-se criatórios das larvas. O Vereador também 

mencionou lugares onde o esgoto corria a céu aberto, como, 

por exemplo, a Avenida Antonio Carlos de Oliveira, que se 

localizava num nível abaixo de um condomínio de alto 

padrão, recebendo um descarte, razão pela qual o Vereador 

estava solicitando ao SAAE a análise do líquido que de lá 

escoava. “Fiz indicação ao SAAE, para que realize a análise, 

pra ver se é o caso de esgoto mesmo, porque não posso 

afirmar apenas pelo odor, e, se constatada a suspeita, 

solicitarei ao SAAE que notifique o condomínio”, completou. 

Com relação aos buracos existentes nas ruas do Jardim Ypê, o 

Vereador lembrou que já havia feito requerimento de mesmo 

teor, que a situação era complicada, que tinha ido até a 

gerência responsável para verificar o porquê de tantos e tantos 

buracos e que, o Jardim Brasília e as Chácaras Ypê tinham a 

pior camada asfáltica da cidade. “Precisamos ver com o 

Prefeito se fará um recapeamento, porque a operação ‘tapa 

buracos’ é só um paliativo, que não resolve”, completou. Por 

fim, versou sobre a Hepatite C, afirmando que os Vereadores 
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deveriam levantar a bandeira da saúde, “trazer a 

responsabilidade para a Câmara Municipal”, sugerindo 

reuniões com o Prefeito para ações concretas. “Precisamos 

fazer um trabalho de prevenção e tratamento, porque a 

hepatite C se alastra mais que a AIDS e quando o vírus se 

manifesta, só Deus pode salvar”, disse, concluindo sua 

participação. Como o próximo inscrito, Vereador Waldemar 

Marcurio Filho, desistisse da palavra, fez uso da mesma, ato 

contínuo, o nobre Edil Manoel Eduardo P. C. Palomino, que 

leu discurso assim redigido: “Senhor Presidente. Nobres 

Colegas Vereadores. População aqui presente. Imprensa. Boa 

noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar a realização 

da X Audiência Pública do Conselho Tutelar, ocorrida na 

semana passada, dia 08. Como todos sabem, tive a 

oportunidade única de ser Conselheiro Tutelar e posso dizer a 

todos, que foi no Conselho que decidi fazer parte desta 

Câmara Municipal, justamente com o objetivo de poder fazer 

mais pela população, pois foi lá que pude constatar muitos dos 

problemas enfrentados por grande parte da população. 

Condições de miserabilidade, falta de estrutura familiar, casos 

de estrema negligência e muitos outros problemas, que 

necessitam de políticas públicas. Estamos vendo, 

constantemente, pelos jornais de nosso município, assim como 

por todos os meios de comunicação, televisão, Internet, o alto 

índice de violência praticado por crianças e adolescentes no 

âmbito escolar. É um problema diante do qual o Poder Público 

não pode cruzar os braços. Temos que agir e criar políticas 

públicas para que possamos, ao menos, minimizar estes 

problemas, que afligem toda a população. Quero destacar 

aqui, que fiz um requerimento, justamente solicitando tanto da 

Secretaria Municipal da Educação, quanto da  Diretoria 

Regional de Ensino, quais as ações que estão sendo 

implementadas para resolver estes problemas. Estou 

solicitando essas informações para saber se já estão sendo 

realizados projetos para coibir a violência dentro e fora das 

escolas. Com estes dados em mãos, realizarei análise 

detalhada para possível projeto. Ademais, na audiência 
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realizada pelo Conselho Tutelar também foi levantada a 

questão da falta de vagas para crianças de quatro e cinco anos, 

em período integral, na educação infantil. Fiz uma indicação 

ao Prefeito cobrando providências no sentido de ampliar essas 

vagas, tendo em vista a necessidade de serem criadas 

alternativas para crianças que não possuam idade para creche, 

mas que também não estão na idade escolar. Quero dizer que 

me preocupo com a infância e juventude e que, é papel 

fundamental da família, do Estado e da sociedade zelar e 

garantir por todos os direitos da criança e adolescente, e como 

Vereador, coloco-me à disposição, tanto do Conselho Tutelar, 

quanto do CMDCA, para que possamos, de fato, fazer valer 

estes direitos. Além dessas ações, um dos meus primeiros 

requerimentos nesta Câmara Municipal foi a ampliação de 

projeto de Jiu Jitsu nas escolas municipais, que antes era 

realizado apenas na escola CAIC. Este projeto é realizado em 

parceria com a Polícia Militar e tem como objetivo 

desenvolver vínculo de confiança e amizade entre alunos e os 

Policiais Militares, mudando concepções que muitos deles 

trazem em relação aos órgãos de segurança pública. Enfim, o 

projeto além do desenvolvimento da arte marcial, trás regras 

disciplinares, socialização, autoconfiança, noção sobre 

disputas desportivas, oferecendo benefícios à saúde, 

auxiliando no desenvolvimento do caráter e da cidadania. E 

para minha satisfação esse projeto já foi ampliado para mais 

duas escolas municipais, o que tem garantido um número 

maior de vagas para atendimento de crianças e adolescentes 

no contra turno escolar, medida esta necessária, como forma 

de se evitar o alto índice de faltas escolares e evasão, 

garantindo assim, a proteção integral de crianças e 

adolescentes expostos às mais diversas situações de riscos. 

Meu objetivo é que esse projeto seja ampliado a todas as 

escolas de Mogi Mirim. Por fim, quero dizer que outras ações 

foram realizadas por este Vereador, inclusive quero destacar 

também que estou fazendo uma indicação para que sejam 

divulgadas todas as ações e atribuições do Conselho Tutelar e 

CMDCA, para maior conhecimento de toda a sociedade, para 
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que possa cobrar seus direitos e saibam também de todos os 

seus deveres. Muito obrigado”. A seguir, fez uso da palavra o 

Vereador Laércio Rocha Pires, também falando a respeito dos 

buracos existentes na cidade, explanando que todas as ruas da 

cidade apresentavam problemas de vazamentos e buracos, que 

o SAAE executava a sua obra de reparos, abria seus buracos e 

não os fechava depois. “Penso que exista algum cambalacho, 

porque todas as ruas apresentam problemas, o Presidente do 

SAAE deve investigar o porquê disso”, declarou. A seguir, 

referindo-se a uma nota da imprensa local, que havia criticado 

a ausência dos Vereadores na audiência pública do Conselho 

Tutelar, realizada no dia 8, na Estação Educação, o Vereador 

Laércio Pires se justificou, aclarando que outra audiência 

havia sido realizada no mesmo dia e horário, na Câmara 

Municipal, esta sobre o transporte escolar, impedindo o 

comparecimento dos Edis, mas que “muitos haviam deixado a 

audiência na Câmara para se dirigirem à Estação Educação”. 

“A imprensa faz certas colocações e nos deixa mal, pois não 

foi culpa dos vereadores, já que haviam muitas coisas 

agendadas para o mesmo dia e horário”, explicou. Na 

sequência, parabenizou a Vereadora Márcia Masotti pela 

iniciativa do Projeto de Resolução nº 04/2013, que alterava a 

redação do Artigo 60, § 1º, da Resolução nº 276/2010, quanto 

à representatividade de todos os partidos nas comissões 

temporárias, e, desde logo, convidou, publicamente, o 

Vereador Leonardo Zaniboni para que integrasse a Comissão 

Especial de Fiscalização e Acompanhamento do Processo de 

Regularização de Loteamentos Irregulares e Clandestinos de 

Mogi Mirim. “Quero convidar publicamente, para que todos 

os partidos coloquem seus representantes, e o Vereador 

Leonardo Zaniboni é o meu convidado”, colocou. Por fim, 

convidou todos os Vereadores, principalmente o Vereador 

Cinoê Duzo, que já fora integrante do PPS, atualmente no 

PSD, para que migrassem de seus partidos para o novo partido 

Mobilização Democrática – MD, do qual o orador fazia parte, 

fusão entre os partidos PPS e PMN. “Este convite é aberto 

para todos os Vereadores que não estiverem satisfeitos com 
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seus partidos”, finalizou. Na sequência, como o Vereador 

Daniel Gasparini dos Santos, desistisse da palavra, fez uso da 

mesma, ato contínuo, o Vereador Luís Antônio Guarnieri, que, 

de início, parabenizou a iniciativa da Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, responsável pela visita do Dr. Ary 

Macedo, Secretário Municipal de Saúde, à Câmara. “A visita 

foi boa para troca de informações, perguntas direcionadas, 

esclarecimentos e para sabermos quais os projetos propostos 

para determinadas áreas, isso engrandece a nossa sessão, para 

que não se torne apenas uma rotina de discussão de projetos”, 

afirmou. Dirigindo-se à Vereadora Dayane Amaro Costa, que 

havia inquirido o Secretário Municipal de Saúde a respeito da 

aquisição de uma câmara hiperbárica, equipamento que 

permite manter a pressão arterial humana constante ou 

controlada, o Vereador esclareceu, explicando-lhe que se 

tratava de equipamento caro, com alto consumo de oxigênio, 

que somente os grandes hospitais poderiam possuía-la, dado 

seu elevado valor, e que, a saída para os pequenos hospitais 

seria a parceria com os grandes centros de medicina. Com 

relação ao discurso da Sra. Ângela Suassuna, oradora da 

Tribuna Livre da noite, que versou sobre os direitos da 

comunidade surda e os deveres do Poder Público, o Vereador 

a cumprimentou pelo trabalho que realizava junto às pessoas 

com deficiência auditiva, um trabalho bonito, que exigia 

paciência e perseverança, colocando que as mudanças que a 

oradora desejava ver acontecer demorariam a ocorrer, mas 

certamente chegariam com o tempo. “É um processo de 

transformação que está ocorrendo, o Brasil é jovem, teremos 

mudanças, certamente, e a acessibilidade é a ‘bola da vez’, 

então, penso que o ensino de Libras será implantado, 

gradativamente, e só assim teremos melhorias a longo prazo”, 

destacou. Reportando-se sobre os buracos das ruas da cidade, 

o Vereador disse que eles não eram privilégio de alguns 

bairros, mas da cidade como um todo, porque ela tinha 

buracos em todas suas ruas. “Muitos Vereadores fizeram 

várias indicações sobre os buracos na cidade, a resposta é 

quase constante, ou seja, ‘que o assunto está sendo 
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encaminhado’, mas as ‘águas de março’ se encerraram e nós 

vamos aguardar uma ação, em breve tempo, porque é este o 

momento de iniciar o recapeamento das vias”, explanou. 

Versou ainda sobre as verbas que eram repassadas pela 

administração às entidades assistenciais do município, assunto 

objeto de um seu requerimento, dizendo que estava estudando 

a questão, para entendê-la e então averiguar o porquê de certas 

discrepâncias, tais como o montante da destinação para o 

Projeto ICA, em comparação com as demais, e a ausência da 

Equipotência no rol de repasse publicado pelo Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, o que o 

levava a inquirir quais os critérios que o Conselho Municipal 

havia utilizado para executar o rateio. “Vamos aguardar a 

resposta da Presidente do Conselho, Sra. Cinthia Fantacucci, 

ao meu requerimento”, disse o Vereador Luís Antônio 

Guarnieri, concluindo seu discurso. Como o próximo orador 

inscrito, Vereador Cinoê Duzo, desistisse da palavra, fez uso 

da mesma, na sequência, o Vereador Jorge Setoguchi, 

comentando sobre a indicação que apresentara, também 

solicitando a operação ‘tapa buracos’, desta vez para a 

Avenida Juscelino K. de Oliveira, zona norte. “O material 

usado no recapeamento não se sustenta e abre buracos de 

imediato, portanto, solicitamos que seja utilizado um material 

adequado para a operação ‘tapa buraco’”, afirmou, finalizando 

sua fala. A próxima oradora inscrita foi a Vereadora Márcia 

Róttoli de Oliveira Masotti que, desde logo, disse que estava 

feliz por saber que o Prefeito Gustavo Stupp havia cumprido 

mais uma promessa de campanha, implantando, de imediato, 

médicos nas UBSs, notícia trazida pelo Secretário Municipal 

de Saúde Ary Macedo. “Pedíamos o médico e a proposta do 

Prefeito é ainda mais aperfeiçoada, porque serão implantados 

também nas UBSs o médico ginecologista e o médico 

pediatra”, explicou, ao mesmo tempo em que parabenizou o 

Prefeito e o seu Secretário pelas ações empregadas nesse 

sentido, afirmando que quando as UBSs estivessem 

funcionando em plenitude, o movimento na Santa Casa, 

comprovadamente, diminuiria. Também se disse feliz pela 
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chegada à Casa do projeto que estabelece o Fundo Municipal 

do Idoso, declarando que o pedido deste projeto havia sido 

feito pelo Vereador Luís Guarnieri, no início do ano corrente, 

e reforçado durante as reuniões com as entidades da cidade. 

Todavia, a Vereadora lamentou que a destinação do Imposto 

de Renda não se desse no presente ano, por questões de 

trâmite, mas declarou que depois de implantada, cada 

indústria, ou empresa a ser instalada no município poderia 

destinar dinheiro para o fundo, para ser revertido em prol dos 

idosos. Sobre outro assunto, este também assunto objeto de 

uma sua indicação, afirmou ter se reunido e conversado com o 

Presidente do SAAE, Celso Cresta, solicitando-lhe que a tina 

de concertina para resfriamento de água, pertencente ao 

SAAE, fosse disponibilizada aos frequentadores da Feira 

Livre Noturna. “Conversei e solicitei o bebedouro do SAAE, o 

presidente me atendeu e já na última quarta-feira havia água 

de graça para a população, foi um sucesso e se repetirá todas 

as quartas-feiras”, explicou. A Vereadora Márcia Róttoli 

Masotti também abordou a questão da Igreja Nossa Senhora 

do Carmo, que estava caindo. “A Igreja Nossa Senhora do 

Carmo está caindo, a Prefeitura não se manifestou e, segundo 

o pároco, a parte que cabe ao jogador Rivaldo está parada e 

ficam todos os envolvidos aguardando a reunião com a 

promotora, mas nós, vereadores, temos o poder de nos unir e 

fazer algo, portanto, eu sugiro uma comissão, para conversar 

com o procurador do jogador Rivaldo, saber de sua intenção 

em relação à Igreja, perguntar-lhe se vai ajudar, ou não, se ele 

vai investir dinheiro, ou não”, colocou a Edil. “Conversei 

também com o Prefeito e obtive dele e de Gabriel Mazon, 

Secretário de Governo, a certeza de que a administração fará o 

calçadão em frente à Igreja do Carmo, fechando ao trânsito a 

rua que há em frente, ainda neste primeiro semestre”, declarou 

a Vereadora, encerrando sua participação. A seguir, fez uso da 

palavra o Vereador Leonardo David Zaniboni que, 

primeiramente, informou que a placa, que estava indicando 

uma conclusão de obra, datada de 2011, no Complexo 

Lavapés, havia sido retirada, finalmente. A seguir, 
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parabenizou o Sr. Ricardo Bordignon, alvo da Moção da 

Vereadora Daniela Dalben, dizendo que “ele vendia mais que 

muita lanchonete de Mogi Mirim”. Por fim, disse que na 

próxima sessão faria uma apresentação de seu projeto que 

propunha modificações para a praça central, visando fazer 

fluir o trânsito. Ato contínuo, o Senhor Presidente da Câmara, 

Vereador Benedito José do Couto solicitou ao 1º Vice-

Presidente, Vereador João Antonio Pires Gonçalves, que 

ocupasse a direção dos trabalhos. O Senhor 1º Vice-Presidente 

ocupou a direção da Mesa e facultou o uso da palavra ao 

Vereador Benedito José do Couto. Este, de início, agradeceu a 

atuação do Secretário de Obras e Planejamento, Wilson 

Rogério da Silva, no tocante à verba que o Vereador estava 

trazendo para a cidade, intermediada pelo Deputado Estadual 

Chico Sardelli, PV/SP, para execução da Praça do Idoso, 

informando que a Prefeitura estava providenciando os 

documentos e trâmites necessários para sua efetiva 

implantação, lembrando ainda, que o projeto de uma praça 

para idosos não se limitava apenas à instalação de aparelhos, 

mas implicava também em torná-la completamente acessível 

às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, bem como 

a sua manutenção, o que envolvia um custo muito maior. 

“Estamos estudando qual o local mais adequado para iniciar a 

execução deste projeto da Praça do Idoso, se a zona leste, na 

Praça Chico Mendes, ou na zona norte, num projeto conjunto 

com o Vereador Daniel dos Santos, porque a verba inicial só 

permite a instalação de uma praça e temos que fazê-la bem 

feita, principalmente em relação à questão da acessibilidade”, 

explicou. O Vereador agradeceu o empenho do deputado 

Chico Sardelli, PV/SP, que vinha contemplando Mogi Mirim 

com algumas verbas. Na sequência, versou sobre a fala da Sra. 

Ângela Suassuna, oradora da Tribuna Livre da noite, dizendo 

que seu pronunciamento havia sido oportuno. “Como disse o 

Vereador Waldemar Marcurio, é o momento de nos unirmos e 

checarmos o que é de fato necessário para incluir os surdos e 

todas as pessoas com deficiência, dando-lhes acesso para 

todos os locais, incluindo-os efetivamente na acessibilidade, 
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então, precisamos trabalhar neste sentido, porque todos têm o 

direito de serem contemplados com atendimento e atenção 

adequados”, finalizou sua participação. Novamente na direção 

dos trabalhos, o Presidente da Câmara, Vereador Benedito 

José do Couto, facultou o uso da palavra à Vereadora Daniela 

Dalben Mota. Esta iniciou, reportando-se a uma sua moção de 

congratulações hoje apresentada, congratulando-se com o 

senhor Ricardo Bordignon, pelo trabalho que realizava ao lado 

do leiloeiro Hélio Guarnieri, quando dos leilões beneficentes 

da cidade e região, especialmente o que fora realizado na 

cidade de Socorro, em prol do Hospital do Câncer de Barretos, 

relatando ainda, que tanto o senhor Ricardo, quanto o leiloeiro 

Hélio Guarnieri já haviam sido homenageados pelo mesmo 

motivo, nas cidades vizinhas. A seguir, a Vereadora 

parabenizou a classe dos enfermeiros, pela passagem da 

efeméride, presente data, bem como as assistentes sociais, 

efeméride a ser comemorada no dia 15 de maio, e os técnicos 

em enfermagem. Relatou também reunião que tivera com a 

deputada Aline Correa, PP/SP, com a finalidade de estreitar 

contatos e buscar verbas para o município, no que dizia 

respeito às verbas que o Ministério da Saúde disponibilizava 

aos municípios cadastrados, informando, igualmente, que 

havia solicitado verbas para a construção de quatro UBSs, a 

reforma de mais cinco UBSs e a ampliação de outras duas. 

“Fui pedir apoio a ela, em busca de verbas, porque o 

município tem grande necessidade das reformas, ampliações e 

da construção de novas UBSs”, declarou, encerrando seu 

discurso a Vereadora do PRB. Na sequência, solicitou a 

palavra, como Líder, artigo 98 do RI, o Vereador Osvaldo 

Aparecido Quaglio, passando a mesma à sua liderada, 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. Esta iniciou, 

relatando as conquistas da bancada do PSDB para Mogi 

Mirim, anunciadas durante a manhã do presente dia, no 

Memorial da América Latina, em São Paulo, quando a 

bancada, o Prefeito Municipal Luís Gustavo Stupp e o Diretor 

da FATEC local, Professor André Girardi, estiveram reunidos 

com o Superintendente das FATECs do Estado, declarando 
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abertamente a conquista da ampliação da FATEC Arthur 

Azevedo. “Na próxima quarta-feira teremos a primeira reunião 

com o engenheiro Ricardo Saião, projetista da obra, e o 

Governo Estadual e a Superintendência das FATECs 

empregarão, imediatamente, dois milhões de reais para 

parceria com Mogi Mirim, todavia, ainda aguardamos a 

regularização da área onde se encontra o prédio da FATEC, 

que ainda não existe, incrivelmente”, explicou. “Os 

procedimentos estão sendo tomados, o Prefeito acompanhou 

toda a reunião e esta é uma boa notícia que trago para Mogi 

Mirim, porque na nossa FATEC temos cerca de noventa 

cidades, representadas entre os alunos que estudam na nossa 

faculdade de tecnologia, e nós vamos ampliá-la, certamente”, 

completou. A seguir, a Vereadora comunicou as demais 

conquistas da bancada do PSDB para Mogi Mirim, a saber, 

liberação de um caminhão, ou compactador, ou caçamba, ou 

outro sob critério de escolha da prefeitura local; liberação de 

uma ambulância zero quilômetro; liberação de duzentos e 

cinquenta mil reais para construção de um Centro de 

Convivência do Idoso; liberação de quatrocentos mil reais 

para a compra de terreno, visando a implantação de projetos 

de construção de casas de interesse social, como, por exemplo, 

o programa Minha Casa/Minha Vida, até duzentas unidades 

habitacionais; liberação de recursos para reformas, ampliação 

e equipamentos para as UBSs; liberação de um ônibus, ou 

micro-ônibus escolar, aumento do repasse para 

complementação do valor da merenda escolar e liberação de 

recursos para construção de creche, com EMEI, em terreno 

cedido pela Prefeitura. “O PSDB de Mogi Mirim está fazendo 

sua parte e eu comemoro estas conquistas para nossa cidade”, 

salientou, encerrando sua participação a Vereadora Maria 

Helena Scudeler de Barros. A seguir, fez uso da palavra, como 

Líder, a Vereadora Dayane Amaro Costa, que comunicou a 

Casa os pedidos que tinha feito para adequação da Virada 

Cultural Interior 2013 às pessoas portadoras de deficiência e 

de mobilidade reduzida, tais como um intérprete de Libras e a 

acessibilidade total para os eventos programados. Por fim, 
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reforçou o seu pedido de adaptação para o estádio Romildo 

Vitor Gomes Ferreira, do MMEC. “Espero um dia poder ir ao 

jogo e ver o estádio totalmente acessível às pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida”, concluiu a Vereadora. Na 

sequência, solicitou a palavra, como Líder, artigo 98 do RI, o 

Vereador Leonardo David Zaniboni, passando a mesma à sua 

liderada, Vereadora Márcia Róttoli de Oliveira Masotti. Esta 

retornou para completar sua fala a respeito da Igreja Nossa 

Senhora do Carmo. “Quando a deputada Ana Perugini, PT/SP, 

esteve aqui, em Mogi Mirim, eu lhe pedi que colocasse a 

Igreja Nossa Senhora do Carmo no rol dos patrimônios 

públicos Estaduais e a deputada fez a indicação na Assembleia 

e pediu que nós reforçássemos a intenção nesta Casa, logo, a 

Prefeitura também está fazendo o mesmo pedido, 

encaminhado-o juntamente com o desta Vereadora e isto é 

importante, porque poderemos ter mais verbas, mais recursos 

para preservação do patrimônio da cidade”, pormenorizou a 

Edil. Com relação aos buracos das ruas da cidade, a Vereadora 

parafraseou o Vereador Cinoê Duzo, concordando que a 

cidade estava mesmo “um queijo suíço”, mas solicitou 

paciência a todos, porque o assunto seria solucionado com a 

entrada da estação do inverno, que trazia a estiagem. “Os oito 

anos de buracos não serão resolvidos em meio ano, a 

Prefeitura está fazendo o trabalho, mas a herança de buracos é 

grande”, destacou. Abordando o assunto das contas do 

Prefeito Municipal, a Vereador declarou que havia votado 

favoravelmente, porque sempre votava as contas 

acompanhando o parecer do Tribunal de Contas - TC. “A 

merenda está sendo julgada numa ação à parte, resguardada 

em ação civil, em andamento, eu fiscalizo o processo, portanto 

acompanhei o parecer favorável do TC”, disse, encerrando sua 

participação. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador 

Cinoê Duzo, como Líder, registrando a presença das senhoras 

Maria Aparecida Ernesto e Selma Moraes, funcionárias do 

Velório Municipal. “São elas que deixam tudo preparado no 

Velório e amenizam, com o seu trabalho, as horas difíceis, 

logo, observo que são muitas as autoridades que passam por 
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aqui, mas o trabalho dessas senhoras é fundamental á 

municipalidade”, frisou, concluindo seu breve discurso. A 

seguir, fez uso da palavra o Vereador Osvaldo Aparecido 

Quaglio, como Líder, comentando sobre a atuação da bancada 

do PSDB na Casa. “A nobre Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros mostrou as verbas que já foram destinadas 

pelo Governo Estadual para Mogi Mirim e eu quero dizer, 

embora o PSDB não tenha vencido as eleições locais, que o 

Governo do Estado continua tratando Mogi Mirim da mesma 

maneira, com suas ‘portas abertas’, haja vista a liberação do 

montante para a FATEC”, colocou. “As verbas já estão 

disponibilizadas e só falta o Prefeito buscá-las, porque o 

PSDB de Mogi Mirim, do Estado e do Brasil age desta forma, 

não olha o partido para destinar as verbas, e nós vamos torcer 

para que o Prefeito Stupp resolva os problemas, tais como o 

asfalto da cidade, porque concordo que temos que dar um 

tempo de início do mandato, mas este é o tempo para 

recapearmos as ruas da cidade”, declarou. “O PSDB está à 

disposição do Prefeito, para levá-lo onde for de nossa alçada, 

o Estado está de ‘portas abertas’ para Mogi Mirim, logo, basta 

o Prefeito querer, que vamos levá-lo até a Superintendência 

das FATECs”, disse, concluindo seu breve discurso. Como 

não houvesse mais oradores inscritos para falar em 

“Explicação Pessoal” e nada mais a tratar, o Sr. Presidente, 

Vereador Benedito José do Couto, agradeceu a presença de 

todos e, sob a proteção de Deus, encerrou os trabalhos da 

presente Sessão às 22h13, do que, para constar, determinou a 

lavratura da presente Ata, a qual, após achada conforme, 

discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 

CMM 


