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         ATA DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Jorge Setoguchi; 

secretariada pelo Sr. Vereador Cristiano Gaioto. 

 

 

Aos cinco dias do mês de junho do ano dois mil e 

dezessete, realizou-se, na Sala das Sessões "Vereador Santo 

Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo 

Sr. Vereador Jorge Setoguchi; secretariada pelo Sr. Vereador 

Cristiano Gaioto, a Décima Sétima (17ª) Sessão Ordinária do 

Primeiro (1º) Ano da Décima Sétima (17ª) Legislatura da 

Câmara Municipal de Mogi Mirim, previamente programada e 

devidamente convocada nos termos da Relação da Matéria, 

datada de 02 de junho de 2017. 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 se constatando 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: Alexandre Cintra (01), André 

Albejante Mazon (02), Cinoê Duzo (03), Cristiano Gaioto 

(04), Geraldo Vicente Bertanha (05), Gérson Luiz Rossi 

Júnior (06), Jorge Setoguchi (07), Luís Roberto Tavares (08), 

Luiz Roberto De Souza Leite (09), Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino (10), Marcos Antonio Franco (11), Maria 

Helena Scudeler de Barros (12), Moacir Genuario (13), 

Orivaldo Aparecido Magalhães (14), Samuel Nogueira 

Cavalcante (15), Sônia Regina Rodrigues (16) e, Tiago César 

Costa (17), conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas 

apostas na 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 o Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 
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Palomino, para que procedesse a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. Posto isto, a sessão foi suspensa às 18h40, 

para cumprimento do disposto no Requerimento nº 301/2017, 

de autoria do Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino, que solicitou a presença do Secretário de Negócios 

Jurídicos, Dr. Carlos Alberto Marrichi Junior, para falar 

sobre o andamento do pedido de reversão do TAC, junto ao 

Ministério Público do Trabalho, para possibilitar novo 

convênio com o Centro de Educação e Integração Social, 

Benjamim Quintino da Silva – CEBE. Cumprida dita 

providência, a sessão foi reaberta, às 18h57, e o Senhor 

Presidente, dando por iniciada a parte reservada ao 

"EXPEDIENTE", submeteu à apreciação do Plenário as Atas 

da Décima Terceira (13ª) Sessão Ordinária, realizada no dia 8 

de maio de 2017, e da Primeira (1ª) Sessão Extraordinária, 

realizada no dia 5 de maio de 2017, as quais, depois de 

achadas conformes e aprovadas, foram devidamente assinadas, 

pelos Vereadores Jorge Setoguchi e Cristiano Gaioto, 

respectivamente, o Presidente e o 1º Secretário. Na sequência, 

deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1. 

Projeto de Lei nº 65, de 2017, do Prefeito de Mogi Mirim, 

Carlos Nelson Bueno, acompanhado da Mensagem nº 39, de 

19/05/2017, objeto do Ofício nº 39/2017, de igual data, 

“instituindo a Semana do Brincar, no Município de Mogi 

Mirim”; (ao exame das Comissões Permanentes, conforme 

Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 2. Projeto de Lei nº 66, 

de 2017, do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, 

acompanhado da Mensagem nº 30, de 11/04/2017, objeto do 

Ofício nº 30/2017, de igual data, “dispondo sobre a ratificação 

da primeira alteração do protocolo de intenções da Agência 

Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ, e dando outras 

providências”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 3. Projeto de 

Lei nº 67, de 2017, do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson 

Bueno, acompanhado da Mensagem nº 42, de 01/06/2017, 

objeto do Ofício nº 42/2017, de igual data, “dispondo sobre a 
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transferência de titularidade de imóvel doado, que especifica, 

e dando outras providências”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 4. Projeto de Lei Complementar nº 04, de 2017, 

do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, 

acompanhado da Mensagem nº 40, de 22/05/2017, objeto do 

Ofício nº 40/2017, de igual data, “dispondo sobre a 

reorganização de secretarias municipais da estrutura 

administrativa da Prefeitura de Mogi Mirim, e dando outras 

providências”; (ao exame das Comissões Permanentes); 5. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01, de 2017, do Vereador 

Samuel Nogueira Cavalcante, “concedendo Título de Cidadã 

Mogimiriana à senhora Luciana Makssur Ajub”; (ao exame 

das Comissões Permanentes); 6. Balancete da Receita e 

Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim, “referente ao 

mês de maio de 2017”;(ao exame da Comissão de Finanças e 

Orçamento). Ainda com os Ofícios nºs 39, 30 e 42/2017, o Sr. 

Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou fossem os Projetos de 

Lei nºs 65, 66 e 67/2017 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): Requerimento Nº 319/2017 -  Assunto: 

REQUER DO EXECUTIVO MUNICIPAL O ENVIO   DE 

INFORMAÇÕES A RESPEITO   DA LEI 5.881 DE 2017, 

APROVADA POR ESTA CASA. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº 320/2017 -  

Assunto: REQUEIRO A COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NOS IMÓVEIS QUE ESTÃO 

DESABITADOS NO BAIRRO EUGÊNIO MAZON. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 321/2017 -  

Assunto: Requeiro ao Sr. Prefeito Municipal, por meio da 

secretaria competente, informações sobre os funcionamentos 

do “Centro Dia” e da “Vila Dignidade – localizados na zona 

norte da cidade. Autoria: GERALDO VICENTE 
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BERTANHA. Requerimento Nº 322/2017 - Assunto: Requer 

ao Executivo Municipal informações referente as Igrejas 

Evangélicas cadastradas no Município. Autoria: SAMUEL 

NOGUEIRA CAVALCANTE. Requerimento Nº 323/2017 -  

Assunto: Requeiro informações do Executivo através da 

Secretaria de Educação estudos para viabilização de 

continuidade da alfabetização dos adultos que trabalham na 

Empresa Barrichello Agro Pastoril e Pecuária Ltda. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 324/2017 

- Assunto: Requeiro informações do Executivo através da 

Secretaria de Educação acerca de quais atividades estão sendo 

realizadas no Centro Educacional Ernst Mahle, no Horto do 

Vergel e o planejamento para total ocupação do espaço. 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 

325/2017 - Assunto: REQUER DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL O ENVIO   DE INFORMAÇÕES A RESPEITO   

DOS MORADORES DE RUA DE NOSSA CIDADE. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Requerimento Nº 326/2017 - Assunto: Requer ao Prefeito 

Carlos Nelson Bueno e a Secretária competente Cronograma 

de dias e horários de atendimento de clínicos gerais nas 

Unidades Básicas de Saúde. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. 

Requerimento Nº 327/2017 -  Assunto: REQUEIRO A LIGA 

DE FUTEBOL AMADOR DE MOGI MIRIM – LIFAMM, 

COPIA DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE COM 

DATA RECENTE DE REGISTRO JUNTO AO CARTÓRIO, 

COPIA DO REGULAMENTO DO ANO DE 2015 E COPIA 

DO BALANCETE DOS ÚLTIMOS 4 ANOS. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 328/2017 -  

Assunto: REQUER AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE 

ENVIE CÓPIA DOS RELATÓRIOS ENVIADOS PELA 

EMPRESA SESAMM. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº 329/2017 -  

Assunto: REQUER CRIAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL 

DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 

PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM 

MOGI MIRIM. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Neste 
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ponto, a sessão foi suspensa, às 19h06, de ordem do senhor 

Presidente, para composição da Comissão Especial, que foi 

solicitada no Requerimento 329/2017, conforme artigo 60, do 

Regimento Interno, para fiscalização e acompanhamento do 

processo de regularização fundiária, em Mogi Mirim, 

definindo-se os seguintes membros: Vereador Presidente Luís 

Roberto Tavares, Vereadores Alexandre Cintra, Cinoê Duzo, 

Gérson Luiz Rossi Junior, Orivaldo Aparecido Magalhães, 

Samuel Nogueira Cavalcante, André Albejante Mazon, Sônia 

Regina Rodrigues, Geraldo Vicente Bertanha e Moacir 

Genuário. A sessão foi reaberta, às 19h09, prosseguindo-se 

com a votação dos requerimentos. Requerimento Nº 330/2017 

- Assunto: Solicito informações ao Excelentíssimo Prefeito, 

Carlos Nelson Bueno, sobre o funcionamento do Zoológico 

Municipal.  Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 331/2017 - Assunto: 

Requerimento solicitando informações sobre o número de 

pessoas inscritas nos órgãos e entidades da Administração 

Municipal Direta e Indireta, de acordo com a lei 5.638. 

Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. 

Requerimento Nº 332/2017 - Assunto: Solicito informações ao 

Excelentíssimo Prefeito, Carlos Nelson Bueno, sobre coleta e 

local adequado para descarte de materiais tóxicos - lâmpadas 

fluorescentes, pilhas e baterias, no município. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Requerimento Nº 333/2017 - Assunto: REQUEIRO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, 

INFORMAÇÕES DE PROJETOS OU MANUTENÇÃO EM 

PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL 

RURAL JOÃO LUIZ MORENO (MMR-357). Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 334/2017 - Assunto: 

Requeiro estudos e informações do Executivo sobre a 

possibilidade de implantação do Plano Municipal do Livro e 

da Leitura, encaminhando minuta de Projeto de Lei do 

Professor Aluízio Mercado. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Requerimento Nº 335/2017 - Assunto: Requer 

“Audiência Pública com intuito de discutir ações e o 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

6 

fortalecimento do Sistema Municipal de Proteção e Defesa 

Civil do Município”. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 

336/2017 - Assunto: Solicito informações ao Excelentíssimo 

Prefeito, Carlos Nelson Bueno, se o município já fez adesão 

ao CPDC - Cartão de Pagamento da Defesa Civil. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Requerimento Nº 337/2017 - Assunto: REQUEIRO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, 

INFORMAÇÕES DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUA PARALELA À SP-340, 

EM FRENTE A EMPRESA MORECAP RENOVADORA DE 

PNEUS. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 

338/2017 - Assunto: Solicito informações ao Excelentíssimo 

Prefeito, sobre a instituição e execução do Plano de Auxílio 

Mútuo entre Bombeiro Municipal, Defesa Civil, Empresas 

entre outras organizações públicas, com intuito de unir forças, 

articular recursos e assegurar maior eficiência na prestação 

dos serviços. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 339/2017 - Assunto: 

REQUEIRO INFORMAÇÕES SOBRE O TERMINO DAS 

OBRAS JÁ INICIADAS NAS RUAS MILTON DA 

SILVEIRA PEDREIRA (ANTIGA 15), FRANCISCO 

FERRETTI (ANTIGA 30) E MAURO MARETTI (ANTIGA 

6), NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 340/2017 -  

Assunto: Solicito informações ao Excelentíssimo Prefeito, 

Carlos Nelson Bueno, sobre o Fundo de Interesses Difusos e o 

Fundo de Meio Ambiente.  Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Na sequência, o Sr. 

Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do 

Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação Nº 841/2017 -  Assunto: Indica-

se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos 

Nelson Bueno por intermédio da Secretaria competente, para 

que seja feita a manutenção no ponto de ônibus localizado na 

Avenida Pedro Botesi, sentido Bairro/Centro, em frente ao 
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posto de saúde da Santa Clara, ao lado da pizzaria Big Boca. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 842/2017 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio da Secretaria 

competente, para que seja feita a manutenção na Rua Vicente 

Pereira de Lima, Bairro Planalto Bela Vista. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Indicação Nº 843/2017 - Assunto: 

SOLICITO AO EXECUTIVO MUNICIPAL OPERAÇÃO 

TAPA BURACO NA AVENIDA PADRE JOÃO VIEIRA 

RAMALHO Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Indicação Nº 844/2017 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, através da Secretaria de 

Obras, Habitação e Serviço: providências para viabilizar a 

troca de lâmpadas queimadas na Rua Natal Metrinel, Jardim 

Bicentenário. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. 

Indicação Nº 845/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA NATAL 

MESTRINEL, NO BICENTENÁRIO. Autoria: ANDRÉ 

ALBEJANTE MAZON. Indicação Nº 846/2017 - Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos 

Nelson Bueno por intermédio da Secretaria competente, para 

que seja feita a manutenção nos postes de iluminação da Rua 

Quinze de Agosto, Bairro Santa Luzia Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Indicação Nº 847/2017 - Assunto: Indica-se 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno por intermédio da Secretaria competente, para que seja 

feita a manutenção nos postes de iluminação da Rua Seis de 

Janeiro, Bairro Santa Luzia Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Indicação Nº 848/2017 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo 

Sr. Prefeito Municipal através do Setor de Trânsito, realizar 

estudo para urgente implantação de redutor de velocidade à 

Rua Treze de Maio antes do cruzamento com a Rua Professor 

Mário Badan. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Indicação Nº 849/2017 -  Assunto: Solicito ao Sr. Prefeito que 

por meio da secretaria municipal competente identifique, com 

urgência, a origem da infiltração de água em salas da EMEB 
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“Dona Sinhazinha” e faça o devido conserto. Autoria: 

GERALDO VICENTE BERTANHA. Indicação Nº 850/2017 

- Assunto: Indica operação tapa buraco em toda extensão da 

Rua Carlos Agritelli, localizado no Bairro Vila São José.  

Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação 

Nº 851/2017 - Assunto: Indica operação tapa buraco em toda 

extensão da Rua Pedro Ferreira Alves, localizado no Bairro 

Vila São José, nas proximidades da Padaria Cristal.  Autoria: 

SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 

852/2017 - Assunto: Indica ao Executivo Municipal junto a 

Secretaria competente, recapeamento na Rua Amaro de Barros 

do Bairro Jardim Scomparim. Autoria: SAMUEL 

NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 853/2017 - 

Assunto: Indica troca de lâmpadas queimadas da iluminação 

pública na Rua Dona Sinhazinha do Bairro Jardim Áurea, nas 

proximidades do número Nº 354. Autoria: SAMUEL 

NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 854/2017 - 

Assunto: Indica limpeza de entulho localizado na Avenida 

Guarani, do Bairro Mogi Mirim II, nas proximidades do Nº 

48. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. 

Indicação Nº 856/2017 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal através do Setor de Trânsito 

realizar estudos para urgente implantação de redutor de 

velocidade à Avenida Rainha, nº 403, sentido Distrito 

Industrial para Jardim Planalto. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 857/2017 - Assunto: Indico ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a permanência da 

denominação do UPA de "DR. DÉCIO MARIOTONI" 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 

858/2017 - Assunto: SOLICITO AO EXECUTIVO 

MUNICIPAL MELHORIAS PARA AS RUAS DO 

LOTEAMENTO DOMENICO BIANCHI. Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 859/2017 

- Assunto: SOLICITO AO EXECUTIVO MUNICIPAL 

OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUA PRIMEIRO DE 

JANEIRO, SANTA LUZIA. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 860/2017 -  
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Assunto: Solicito junto à secretaria competente que, com 

urgência, realize o recapeamento e/ou tapa-buracos (em dois 

pontos) na rua Avelino de Souza Leite, em frente ao número 

499. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. Indicação 

Nº 861/2017 - Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, 

Carlos Nelson Bueno, junto a Secretaria de Obras, para que 

seja feita a ‘operação tapa buracos’ na Av. Expedito Quartieri, 

próximo ao Condomínio Santa Úrsula. Autoria: CRISTIANO 

GAIOTO. Indicação Nº 862/2017 - Assunto: Solicita ao 

Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, junto a 

Secretaria de Obras, para que seja feita a operação tapa 

buracos na Rua Vereador Antonio Albejante, na esquina com 

a Praça Prefeito Jamil Bacar, no Residencial Murayama II.  

Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 863/2017 -  

Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos 

Nelson Bueno, junto a Secretaria de Obras, para que seja feita 

a revisão com urgência da iluminação da Praça da Criança no 

Jardim Longatto. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação 

Nº 864/2017 - Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, 

Carlos Nelson Bueno, junto a Secretaria de Obras, para que 

seja feita a operação tapa buracos na Rua Manaus no Jd. 

Getúlio Vargas II. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação 

Nº 865/2017 - Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, 

Carlos Nelson Bueno, junto a Secretaria de Obras, para que 

seja feito o corte de grama e podas de árvores na Praça 

Tercília Rossi Longatto no Jardim Tropical. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO.  Indicação Nº 866/2017 -  Assunto: 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, 

junto a Secretaria competente, para que seja feita a 

revitalização da área verde localizada no Residencial 

Murayama I, em frente à rua Professor Pedro Pilla. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 867/2017 -  Assunto: 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, 

junto a Secretaria de Obras, para que seja feito o corte de 

grama no CEM (Centro de Especialidades Médicas). Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 868/2017 - Assunto: 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, 
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junto a Secretaria de Obras, para que seja feita a operação tapa 

buracos na Rua Lúcio Cintra no Jd. Flamboyant. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 869/2017 - Assunto: 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, 

estudos junto a Secretaria competente a Revitalização da área 

verde localizada de fronte a Rua Ângelo Bruno, no Parque das 

Laranjeiras. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 

870/2017 - Assunto: Solicita ao Prefeito Carlos Nelson Bueno 

junto ao Depto de Obras, para que seja feita a operação tapa 

buracos na Rua Moizés Bento Solicita ao Senhor Prefeito 

Municipal, Carlos Nelson Bueno, junto à Secretaria de 

Moretto, no Parque das Laranjeiras. Autoria: CRISTIANO 

GAIOTO. Indicação Nº 871/2017 -  Assunto: Solicita ao 

Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, junto a 

Secretaria de Obras, para que seja feita a operação tapa 

buracos nas Praças Maria Rosa da Silva e Maria Conceição 

Mello, no Jardim Brasilia. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. 

Indicação Nº 872/2017 -  Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito 

Municipal, Carlos Nelson Bueno, junto a Secretaria 

competente, Revitalização da Praça Eng° Agrônomo Saulo 

Ferreira no Bairro Mirim Guaçú. Autoria: CRISTIANO 

GAIOTO. Indicação Nº 873/2017 - Assunto: SOLICITO AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTAMENTE COM A SECRETARIA COMPETENTE, 

IMEDIATA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA 

ESTRADA MUNICIPAL RURAL BONFLÍGIO DAVOLI 

(MMR-264), COM RELAÇÃO AOS PONTOS CRÍTICOS 

NO PAVIMENTO. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº 874/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA 

AVENIDA BRASIL. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 875/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES 

STUPP ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

IMEDIATA MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO 
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ASFÁLTICO DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 876/2017 -  

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, IMEDIATA MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA RAPHAEL BELLA, 

LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT.   

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 877/2017 -  

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO, JUNTAMENTE COM A 

SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA 

MUNICIPAL RURAL JOÃO LUIZ MORENO (MMR-357), 

COM RELAÇÃO AOS PONTOS CRÍTICOS NO 

PAVIMENTO. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

878/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

CORNÉLIO PIRES, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

FLAMBOYANT.   Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº 879/2017 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal através de Secretaria Municipal 

competente a imediata limpeza e manutenção de área verde à 

Rua Vítor Salvato, Jardim Panorama. Autoria: GERSON 

LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 880/2017 - Assunto: 

Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno que 

proceda com providências quanto ao reparo da iluminação 

pública na Rua Antônio Bertazzoli, próximo ao numeral 410, 

no Jd. Paulista. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Indicação 

Nº 881/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

JOAQUIM DA SILVEIRA CINTRA, LOCALIZADA NO 

BAIRRO JARDIM CINTRA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 882/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR. 
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PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO REDUTOR DE 

VELOCIDADE NA RUA ASTECA, LOCALIZADA NO 

BAIRRO SAÚDE. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº 883/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA 

NA ÁREA VERDE LOCALIZADA NA RUA ANITA 

GIUSEPPE GARIBALDI, NO JARDIM REGINA. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 884/2017 -  

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA NA ÁREA VERDE 

LOCALIZADA NA RUA NANCI DE CARVALHO 

PIGOZZI, NO JARDIM PATRICIA. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 885/2017 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE LIMPEZA NA PRAÇA DR. JOSÉ CRISTINO DE 

OLIVEIRA, NO JARDIM BRASILIA. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 886/2017 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA PEDRO 

SALVATO, NO JARDIM FLÓRIDA. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 887/2017 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA VITOR 

SALVATO, NO JARDIM BRASILIA. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 888/2017 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA LUIZ 

GONZAGA DA GAMA E SILVA, NO JARDIM FLÓRIDA. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

889/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA LAURINDO 

PEREIRA DE CAMPOS, NO JARDIM BRASILIA. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 891/2017 - 

Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
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através de Secretaria Municipal competente aumento do raio 

de curvatura à Rua XV de Novembro próximo à Praça Rui 

Barbosa. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação 

Nº 893/2017 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal através de Secretaria Municipal 

competente a imediata retirada de galhos de árvores e entulhos 

no Parque do Estado. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Indicação Nº 894/2017 - Assunto: Solicita ao Sr. 

Prefeito, Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil, que 

procedam com providências quanto à imediata avaliação, e se 

necessário, proceder com poda ou retirada da árvore 

localizada na pequena rua que fica atrás do palco do teatro do 

Centro Cultural (ao lado do antigo bebedouro dos cavalos). 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 895/2017 -  

Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos 

Nelson Bueno, junto a Secretaria de Obras, manutenção 

asfáltica nas Ruas Professora Neide Gonçalves Miachon, 

Izidoro Mazottini, Professor Pedro Pilla e Antonio Pinto. 

Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 896/2017 -  

Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos 

Nelson Bueno, junto a Secretaria competente a roçagem do 

canteiro central da Av. 22 de Outubro. Autoria: CRISTIANO 

GAIOTO. Indicação Nº 897/2017 - Assunto: Solicita ao 

Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, junto a 

Secretaria competente a roçagem da área verde localizada na 

Av. 22 de outubro com a rua Rachide A. Andare. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 898/2017 - Assunto: 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, 

junto a Secretaria competente roçagem com a máxima 

urgência no Centro Educacional de Apoio e Atendimento 

Especializado (CEMAAE) Raquel Ramazini Mariotoni. 

Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 899/2017 -  

Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos 

Nelson Bueno, junto a Secretaria competente manutenção com 

a máxima urgência na iluminação da Quadra da Emeb Ana 

Isabel, no Sehac. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação 

Nº 900/2017 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito, Carlos Nelson Bueno, junto à Secretaria de Obras, 

Habitação e Serviços: providências para “tapar buraco” com 

urgência, na Rua Monteiro Lobato, em frente ao n° 118, 

Bairro Nossa Senhora Aparecida. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

901/2017 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria de Obras, 

Habitação e Serviços: providências para “tapar buraco” com 

urgência (foto anexa) na Rua Alcides Hortêncio, em frente ao 

n° 556, Bairro Conjunto Residencial Anselmo Lopes Bueno. 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Indicação Nº 902/2017 -  Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno: 

pintura de sinalização de solo (embarque/desembarque) de 

alunos, bem como, implantação de faixa de pedestres, em 

frente ao Colégio Educar, na Avenida Padre João Vieira 

Ramalho, Bairro Jardim Elite. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

903/2017 - Assunto: INDICA AO PREFEITO CARLOS 

NELSON BUENO E À SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA QUE PROVIDENCIE ESTUDOS PARA 

FORMAÇÃO DE UM CONSELHO/COMISSÃO DE 

MITIGAÇÃO DE RISCO E CONTROLE DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Indicação 

Nº 904/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

OSVALDO FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO 

JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 905/2017 - Assunto: Indica troca de lâmpadas 

queimadas da iluminação pública na Rua Joaquim Bueno de 

Oliveira do Bairro Jardim Maria Bonatti Bordignon, nas 

proximidades do Nº 788. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA 

CAVALCANTE. Indicação Nº 907/2017 - Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 
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COMPETENTE, IMEDIATA LIMPEZA E ROÇAGEM DO 

MATO LOCALIZADO NA ROTATÓRIA NO ALTO DA 

RUA ANGELINO MARIOTONI, LOCALIZADA NO 

BAIRRO JARDIM SANTA HELENA. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 908/2017 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO NO 

ENTORNO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

JARDIM EUROPA E MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 909/2017 - Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson 

Bueno, através da Secretaria de Saúde e Secretaria de 

Assistência Social, estudos e viabilidade para criação de um 

programa de orientação específica para pessoas acumuladoras 

de animais, diante de casos graves no município. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Indicação Nº 910/2017 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

de Obras, Planejamento e Serviços: providências para “tapar 

buracos” com urgência, na Rua Itororó, altura do n° 454 ao 

538, Bairro Tucura. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 911/2017 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria de Obras e 

Planejamento/Limpeza Pública:  providências para retirada de 

galhos e folhagens secas, localizados na Praça Maria 

Conceição Campos Andrade, Vila Rádio. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

912/2017 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal através de Secretaria Municipal competente estudos 

para possibilidade da participação do município no 

PROGRAMA FROTA MUNICÍPIOS do Governo do Estado. 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. A seguir, o Senhor 

Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 

Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa 

(aprovadas pela Casa): Moção Nº 111/2017 – Assunto: 

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À 
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CHAPA 1 PELA VITÓRIA NAS ELEIÇÕES DO CLUBE 

MOGIANO NO DIA 21 DE MAIO DE 2017. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO E OUTROS   Moção Nº 113/2017 -  

Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO JOVEM LUCAS 

SANAVIO BORGES, OCORRIDO DIA 20 DE MAIO DE 

2017. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Moção Nº 

114/2017 -  Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS PARA SEBASTIÃO ZOLLI JUNIOR, 

CORRESPONDENTE CONSULAR DA ITÁLIA EM MOGI 

MIRIM PELA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DELLA 

MAMMA, OCORRIDA DE 4 A 14 DE MAIO. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Moção Nº 115/2017 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, 

PELO FALECIMENTO DO SENHOR ANTÔNIO 

BENEDITO ALVES, OCORRIDO NO DIA 21 DE MAIO DE 

2017. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES, TIAGO 

CÉSAR COSTA. Moção Nº 116/2017 - Assunto: MOÇÃO 

DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR 

BENEDITO ANTONIO MARONE, OCORRIDO NO DIA 24 

DE MAIO DE 2017. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER 

DE BARROS. Moção Nº 117/2017 - Assunto: VOTOS DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO PREFEITO 

CARLOS NELSON BUENO, SECRETÁRIA DE 

EDUCAÇÃO FLÁVIA ROSSI E FUNCIONÁRIOS DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELA REABERTURA DA 

BRINQUEDOTECA. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. 

Moção Nº 118/2017 - Assunto: VOTOS DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A SECRETARIA DE 

CULTURA E AO SECRETÁRIO MARCOS DIAS DOS 

SANTOS PELO PROJETO DOMINGO DE SAMBA.  

Autoria: CRISTIANO GAIOTO.  Moção Nº 120/2017 -  

Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA 

SENHORA APARECIDA MORGON DA ROCHA,"CIDA 

MORGON" OCORRIDO DIA 31 DE MAIO DE 2017. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Moção Nº 121/2017 -  Assunto: MOÇÂO DE PESAR, com 
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um minuto de silêncio, pelo falecimento da Sra. Durvalina 

Leonello, ocorrido em 27 de maio de 2017 Autoria: GERSON 

LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº 123/2017 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR com um minuto de silêncio pelo 

falecimento do Sr. José Geraldo Simoso, ocorrido em 27 de 

maio de 2017 Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Moção Nº 125/2017 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS ATLETAS DA 

EQUIPE QUE REPRESENTOU MOGI MIRIM NA 21ª 

EDIÇÃO DO JORI, JOGOS REGIONAIS DO IDOSO, EM 

AMERICANA.  Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 

126/2017 - Assunto: Votos de Congratulações e Aplausos 

com a ABTEM – “Associação Beneficente José Teixeira 

Machado”, com a direção do Dr. Elias Resek Ajub pela Ação 

Social & Cidadania que ocorreu dia 27 de maio, no Bairro 

Parque das Laranjeiras. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA 

CAVALCANTE. Moção Nº 128/2017 - Assunto: MOÇÃO 

DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA MARIA 

MARTINS DE OLIVEIRA LUZ OCORRIDO NO DIA 01 DE 

JUNHO DE 2017. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 

129/2017 - Assunto: VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS PARA NOVAS MISSES MOGI MIRIM 2017, 

PATRICIA BRANDÃO MISS ADULTA, BEATRIZ 

VILELA MINI MISS, ISABELY FERNANDES MISS 

INFANTIL, NICOLE NAKIBAR M. COSTA MISS 

INFANTO E BEATRIZ DE PAULA MISS JUVENIL.   

Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 130/2017 -  

Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DA SENHORA 

ANGELA MARIA LABEGALINI FERREIRA, OCORRIDO 

NO DIA 31 DE MAIO DE 2017. Autoria: MOACIR 

GENUARIO. A seguir, o Sr. Presidente colocou à disposição 

dos Srs. Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: 

Notificação nº 122208.2017, do Ministério Público do 

Trabalho, Procuradoria Regional da 15ª região – Campinas, 

“comunicando a Câmara sobre o processo nº 

002066.2008.15.000/3, da Guarda Miriam de Mogi Mirim, KF 
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Papéis Ltda.”; (arquive-se, após dar ciência ao Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha); Ofícios nºs. 359, 376, 377, 378, 

379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 

391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 

403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 

415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 

427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 

439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 

452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 

464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 

476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 

489, 489, 490 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 

500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 

512, 513, 514, datados de 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 31 de 

maio de maio de 2017, todos subscritos pelo Chefe de 

Gabinete do Prefeito Municipal, Danilo Zinetti, 

respectivamente, respondendo a respeito do Indicação nº 

657/2017; Requerimento nº 240/2017; Indicação nº 692/2017; 

Requerimento nº 230/2017; Requerimento nº 227/2017; 

Requerimento nº 238/2017; Requerimento nº 221/2017; 

Requerimento nº 219/2017;  Requerimento nº 218/2017; 

Requerimento nº 220/2017;  Requerimento nº 244/2017; 

Requerimento nº 143/2017; Requerimento nº 186/2017; 

Requerimento nº 092/2017; Requerimento nº 141/2017; 

Indicação nº 185/2017; Indicação nº 078/2017; Indicação nº 

016/2017; Requerimento nº 107/2017; Requerimento nº 

164/2017; Requerimento nº 246/2017; Indicação nº 710/2017; 

Indicação nº 080/2017; Indicação nº 310/2017; Indicação nº 

616/2017; Indicação nº 394/2017; Indicação nº 353/2017; 

Requerimento nº 276/2017;  Indicação nº 564/2017; Indicação 

nº 711/2017; Indicação nº 429/2017; Indicação nº 567/2017; 

Requerimento nº 267/2017;  Indicação nº 181/2017; Indicação 

nº 789/2017; Indicação nº 062/2017; Indicação nº 734/2017; 

Indicação nº 760/2017; Indicação nº 632/2017; Indicação nº 

596/2017; Requerimento nº 095/2017; Indicação nº 304/2017; 

Indicação nº 300/2017; Indicação nº 524/2017; Indicação nº 

663/2017; Indicação nº 521/2017; Indicação nº 382/2017; 
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Indicação nº 317/2017; Requerimento nº 383/2017; Indicação 

nº 262/2017; Indicação nº 397/2017; Indicação nº 344/2017; 

Indicação nº 194/2017; Indicação nº 421/2017; Requerimento 

nº 236/2017; Indicação nº 566/2017; Indicação nº 418/2017; 

Indicação nº 165/2017; Indicação nº 447/2017; Indicação nº 

224/2017; Indicação nº 437/2017; Indicação nº 245/2017; 

Indicação nº 414/2017; Indicação nº 499/2017; Indicação nº 

472/2017; Indicação nº 186/2017; Indicação nº 558/2017; 

Indicação nº 267/2017; Indicação nº 477/2017; Indicação nº 

339/2017; Indicação nº 769/2017;  Indicação nº 486/2017; 

Indicação nº 133/2017; Indicação nº 410/2017; Indicação nº 

337/2017; Indicação nº 561/2017; Indicação nº 441/2017; 

Indicação nº 621/2017; Indicação nº 225/2017; Indicação nº 

786/2017; Indicação nº 395/2017; Indicação nº 504/2017; 

Indicação nº 623/2017; Indicação nº 718/2017; Indicação nº 

378/2017; Indicação nº 521/2017; Indicação nº 064/2017; 

Indicação nº 633/2017; Indicação nº 147/2017; Indicação nº 

585/2017; Indicação nº 299/2017; Indicação nº 530/2017; 

Indicação nº 436/2017; Indicação nº 223/2017; Indicação nº 

599/2017; Indicação nº 474/2017; Indicação nº 291/2017; 

Indicação nº 560/2017; Indicação nº 610/2017; Indicação nº 

690/2017; Indicação nº 359/2017; Requerimento nº 224/2017; 

Indicação nº 745/2017; Requerimento nº 256/2017; 

Requerimento nº 263/2017; Indicação nº 142/2017; Indicação 

nº 055/2017; Indicação nº 056/2017; Indicação nº 258/2017; 

Indicação nº 256/2017; Indicação nº 249/2017; Indicação nº 

385/2017; Indicação nº 546/2017; Indicação nº 485/2017; 

Indicação nº 550/2017; Indicação nº 579/2017; Indicação nº 

612/2017; Indicação nº 617/2017; Indicação nº 662/2017; 

Indicação nº 763/2017; Indicação nº 773/2017; Indicação nº 

774/2017; Requerimento nº 248/2017; Requerimento nº 

225/2017; Indicação nº 411/2017; Indicação nº 408/2017; 

Indicação nº 533/2017; Requerimento nº 274/2017; Indicação 

nº 469/2017; Indicação nº 788/2017; Indicação nº 591/2017; 

Indicação nº 693/2017; Indicação nº 744/2017; Indicação nº 

743/2017; Requerimento nº 285/2017; Indicação nº 691/2017; 

Indicação nº 785/2017; Indicação nº 192/2017; Requerimento 
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nº 223/2017; Requerimento nº 002/2017, desta Edilidade; 

(arquive-se, após dar ciência aos Senhores Vereadores 

interessados); Ofícios nºs. 053094 e 058735, de 2017, datados 

de 18 e 22 de maio de 2017, subscritos pela Presidência do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 

“comunicando a liberação de recursos financeiros”; (arquive-

se). Não havendo mais proposituras, ou quaisquer outros 

documentos, para serem levados ao conhecimento do Plenário, 

o Sr. Presidente facultou o uso da palavra no “Expediente”, 

anunciando os oradores inscritos, conforme § 6º, do Artigo 

111, do Regimento Interno. Inicialmente, fez uso da palavra o 

Vereador Tiago Costa. Ele falou sobre o caráter primordial da 

função do vereador, que era fiscalizar os atos do Poder 

Executivo, e disse que a bancada do PMDB, através de seus 

membros, além de buscar recursos, para Mogi Mirim, e mediar 

uma audiência pública sobre os problemas do Mogi Mirim 

Esporte Clube - MMEC, estava cumprindo seu papel 

fiscalizador, tendo se deparado com algo importante e ‘até 

perigoso’, que havia acontecido na gestão de Carlos Nelson 

Bueno, ou seja, o próprio prefeito havia estabelecido uma 

reposição salarial de 21% a si e à sua vice, bem como uma 

reposição de 13,7% aos seus secretários, sendo que todos 

tinham conhecimento, de que a fixação dos subsídios do 

prefeito, vice e secretários deveria passar pela Câmara, 

conforme artigo 29, V, da CF/88. Relatou que a legislatura 

passada tinha sido omissa, em fixar o subsídio do prefeito e da 

sua vice, e, utilizando-se desta lacuna, o governo Carlos 

Nelson Bueno tinha feito uma somatória anual do reajuste, à 

qual tinha acrescentado os valores, os quais o vereador 

acabara de denunciar, valores estes, não inseridos no Portal 

Transparência da Prefeitura de Mogi Mirim, fornecidos pelo 

Secretário de Administração, Ramon Alonço. Sob ótica do 

vereador, o reajuste deveria ter passado pela Casa de Leis, 

haja vista que a lei, que o Departamento Jurídico do Prefeito 

Carlos Nelson Bueno tinha utilizado, para estabelecer o 

reajuste, perdera sua vigência, em dezembro de 2016, e o 

gestor não poderia ter retrocedido ao passado e reajustado seu 
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próprio subsídio e o da sua vice, bem como o de seus 

secretários. Disse que a questão era complexa, que precisava 

ser discutida e que lhe causava estranheza, então, o discurso 

proferido pelo Prefeito, sempre que vinha na Câmara, sempre 

de lamentações financeiras, dizendo que a Folha de 

Pagamento da Prefeitura estava para estourar o limite 

prudencial, enquanto que os jornais anunciavam um aumento 

de 0% ao funcionalismo. O vereador relatou que tivera acesso 

ao processo todo, que no dia 02 de janeiro de 2017, o prefeito 

havia dado a ‘canetada’ da sua reposição anual, bem como a 

dos seus secretários, e que, a bancada do PMDB havia, então, 

encaminhado cópia do processado ao Ministério Público do 

Estado, para verificação da legalidade do ato, e uma possível 

omissão da Câmara, em não ter fixado o subsídio do prefeito, 

na legislatura anterior. Salientou desconhecer se o reajuste 

tinha base orçamentária, afirmou que a LOM de Mogi Mirim 

também respaldava, que a fixação do subsídio do prefeito, sua 

vice e os secretários tinha que ser apreciada pela Casa, e falou 

ainda, que ele havia denunciado também, junto ao Promotor 

de Justiça Rogério Filócomo, mediante documentação de 

provas, uma suposta farra de diárias, ocorrida no governo 

Gustavo Stupp. Para finalizar, falou que o PMDB estava 

exercendo a primeira função da vereança, que era fiscalizar os 

atos do Poder Executivo e “não deixar o dinheiro povo ir para 

a vala”. Como os próximos inscritos, Vereadores André 

Albejante Mazon, Cinoê Duzo e Cristiano Gaioto, desistissem 

da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador Geraldo 

Vicente Bertanha. Ele, de início, cumprimentou a Vereadora 

Maria Helena Scudeler de Barros pelo transcurso do 

aniversário, desejando-lhe felicidades, saúde e as bênçãos de 

Deus. Depois, disse ter estado com o Prefeito Carlos Nelson 

Bueno e de lhe ter sugerido uma parceria, entre a Prefeitura e 

o Centro de Ressocialização - CR de Mogi Mirim, para uso da 

mão de obra dos reeducandos do centro, e que a ideia era um 

embrião ainda, mas que o prefeito havia acenado com a 

possibilidade do convênio com o CR, iniciando estudos neste 

sentido. Explicou, que o reeducando trabalharia três dias, para 
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reduzir um dia de sua pena, que o convênio faria também 

diminuir as contas da prefeitura, com a redução de despesas 

trabalhistas, e que, na cidade de Taubaté existia implantado 

projeto semelhante, quando homens do CR daquela localidade 

estavam sendo utilizados na limpeza pública, ou na oficina 

mecânica. Para encerrar sua participação, cumprimentou os 

Vereadores Moacir Genuario e Tiago Costa, pela iniciativa da 

audiência pública, para discussão dos problemas do Mogi 

Mirim Esporte Clube – MMEC, realizada na Câmara, 

destacando que os edis estavam super interessados, em 

resgatar a tradição da cidade; que o futebol era o lazer da 

população e o MMEC era um patrimônio da cidade, o qual 

deveria mesmo ser defendido e desejou que a audiência 

pudesse trazer respostas sobre o patrimônio do clube, visando 

decência nas informações aos torcedores, que ele tinha 

trabalhado no MMEC, por cinco anos, e que, como ambos os 

edis, Moacir e Tiago, haviam demonstrado amor pelo MMEC, 

também ele, Vereador Geraldo, desejava agradecer, com 

carinho, ofertando aos colegas defensores da história do 

MMEC, um pin da agremiação esportiva. O próximo orador 

foi o Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior. Ele destacou a 

importância que a Câmara tinha, para fiscalizar, propor ideias 

e ouvir os anseios da população e citou o assunto objeto da 

Tribuna Livre, quando da participação do senhor Luiz 

Barrichelo, ou seja, a questão da educação de jovens e adultos, 

no âmbito do município. Relatou ter apresentado propositura a 

respeito, Requerimento nº 324/2017, solicitando informações 

da Secretaria Municipal de Educação, sobre a atual situação 

da escola municipal de educação infantil do Horto Vergel e 

sobre qual era o planejamento do município, para a escola, 

que fora construída, pela empresa Mahle, numa doação total, e 

que atendia somente sete crianças. O Vereador ponderou, que 

o prédio, lindo e grande, poderia ser melhor ocupado, visando 

a diminuição das crianças, na fila de espera. Para concluir, 

saudou, em especial, o professor Aluísio Mercado, presente 

nas galerias, inscrito para falar, em Tribuna Livre, dizendo de 

sua grata satisfação, em rever o ex-professor e amigo de longa 
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data, pessoa muito estudiosa, de visão da cidade, que lhe 

apresentara, na última Feira do Livro, realizada no Centro 

Cultural, o Plano Municipal do Livro e da Leitura, ideia esta, 

encaminhada pelo orador, através de minuta, ao Poder 

Executivo, acreditando ele ser este, um trabalho de grande 

contribuição para o incentivo à leitura, desejoso de que o 

Poder Executivo encampasse a sugestão e implantasse, no 

âmbito da educação, em Mogi Mirim, o Plano Municipal de 

Incentivo ao Livro e à Leitura. Ato contínuo, o Senhor 

Presidente da Câmara, Vereador Jorge Setoguchi solicitou ao 

1º Vice-Presidente, Vereador Luís Roberto Tavares, que 

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

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

Vereador Jorge Setoguchi. O Vereador Jorge falou sobre as 

indicações, que tinha apresentado, a respeito da estrada 

Bonfiglio Davoli - MMR 264, próxima ao bairro Bocaina, 

onde existia um ponto crítico, quando da chuva, 

impossibilitando a passagem. Citou ainda, indicações, para 

operação tapa buracos, para várias ruas, tais como, a Avenida 

Brasil, que era rua de grande movimento, também pedido de 

redutor de velocidade para a Rua Asteca, próximo a uma casa 

de repouso. Para encerrar, convidou todos para a próxima 

reunião do Conselho de Segurança – CONSEG, no Bairro 

Rural Tanquinho, às 19 horas, no dia 06, do corrente mês. 

Novamente na direção dos trabalhos, o Presidente Vereador 

Jorge Setoguchi facultou a palavra ao Vereador Luís Roberto 

Tavares. Ele felicitou a Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros, pelo transcurso do aniversário natalício. Depois, 

dirigindo-se ao Vereador Geraldo Bertanha, relatou que 

visitara o Centro de Ressocialização pouco tempo atrás, no 

mês de maio; que tivera conversas com os responsáveis pelo 

local, que aguardava nova reunião, para assuntos do CR, e 

que, “via com bons olhos” a proposta de parceria entre a 

Prefeitura Municipal e o Centro de Ressocialização, pois seria 

excelente oportunidade para os reeducandos trabalharem, em 

prol da sociedade e ajudarem Mogi Mirim, justamente, no 

momento atual, quando Mogi Mirim havia contratado vinte e 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

24 

cinco funcionários, através do Consórcio Intermunicipal Pró 

Estrada, São Paulo - CEMMIL, os quais estariam prestes a se 

vincularem ao município. Explicou, portanto, que para os 

reeducandos do CR não haveria vínculo de emprego, com o 

município, ao contrário dos contratados, pois, se um 

reeducando faltasse ao trabalho, por motivo de doença, por 

exemplo, este seria substituído, imediatamente, por outro 

reeducando, sem prejuízo ao trabalho e trazendo economia ao 

município, além do auxílio ao próprio reeducando. Pediu para 

participar das discussões sobre o assunto. Depois registrou o 

transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente e criticou a 

falta de atividades alusivas à efeméride, em geral, disse que 

até os membros das ONGs, que levavam a bandeira do meio 

ambiente, o tinham decepcionado, bem como a mídia, que 

pouco tratara da data. Perguntou o que seria do mundo, depois 

de danificado o meio ambiente, e frisou que a bandeira do 

meio ambiente era importantíssima. Registrou que, para 

comemorar a data, ele e um grupo tinham feito o plantio de 

cem árvores, na nascente do Córrego Toledo, e agradeceu as 

parcerias, dentro do seu partido, o Partido Ecológico Nacional 

- PEN, bem como parcerias com a ETEC local e prefeitura. 

Por fim, versou sobre a creche do CAIC, que estava sendo 

roubada, frequentemente, e a creche que estava sendo 

construída, ao lado do CAIC, obra “que não acabava nunca”, 

objeto constante de vândalos, explicando, igualmente, que 

eram muitos os problemas, que ele já tinha feito inúmeras 

indicações sobre o assunto, e que, era necessário resolver, vez 

por todas, o problema da falta de vagas, em creches, em Mogi 

Mirim. O próximo orador foi o Vereador Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino, que trouxe notícias sobre a causa 

da proteção animal. Explicou que, desde 2013, estava na Casa, 

lutando pela causa, buscando emendas parlamentares, para 

verbas, objetivando a castração animal, algo de suma 

importância para a redução da população de animais 

abandonados, dentre outras coisas; que havia solicitado ao 

Deputado Feliciano uma emenda parlamentar de cinquenta mil 

reais, para serviços de castração, emenda esta, contingenciada 
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pelo Governo Federal; que, em 2015, havia conhecido o 

Deputado Humberto Tripoli, visitando-o, recentemente, em 02 

de fevereiro de 2017, na Assembleia Legislativa, em seu 

gabinete, ocasião, em que ele, orador, havia protocolado novo 

pedido de emenda parlamentar, este, no valor de setenta mil 

reais, para castração dos animais de Mogi Mirim; que trazia, 

então, a notícia de que fora atendido, na sua solicitação, que a 

emenda fora encaminhada ao município, no valor de setenta 

mil reais, e que, o assunto dependia apenas da assinatura e do 

despacho do Governador. Por fim, disse da sua felicidade, 

pela conquista, e sublinhou, que pediria a intercessão do 

Deputado Arnaldo Jardim, PPS, atual Secretário de 

Agricultura, próximo ao Governador, para que intercedesse e 

viabilizasse a emenda, o quanto antes. Como o próximo 

orador, Vereador Marcos Antônio Franco, desistisse da 

palavra, ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, que versou sobre o reajuste dos subsídios, 

feito pelo prefeito, ao seu salário, ao da vice-prefeita e aos dos 

secretários municipais, através de decreto, e frisou, lendo a 

todos um trecho do Regimento Interno da Câmara, que propor 

projeto, fixando o subsidio do prefeito, vice e vereadores, 

cabia, exclusivamente, à Mesa da Câmara. Aclarou, que a 

Câmara anterior, no mês de outubro de 2015, portanto, doze 

meses antes das eleições de 2016, por obrigação, deveria ter 

fixado o subsídio do prefeito, vice e vereadores, algo que não 

tinha feito; que, em abril de 2016, ela fora consultar Dr. 

Fernando das Dores, Procurador da Câmara, quando soubera, 

que o Tribunal de Contas - TC tinha questionado a Câmara a 

respeito da questão; que a Mesa, em resposta ao TC, tinha 

feito uma certidão, afirmando que não tinha sido aprovada 

qualquer lei, permanecendo assim, os mesmos salários, sem 

reajuste; que era preciso acentuar, então, que a Mesa anterior 

tinha individualidade ímpar, pois as decisões eram tomadas, 

ou na hora, abruptamente, tal como, quando ela tinha negado o 

recebimento do substitutivo ao Plano Diretor, ou não eram 

tomadas, de qualquer forma, que, enfim, se o prefeito Carlos 

Nelson Bueno havia aumentado o próprio salário, isto era 
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improbidade administrativa, e que, ele estaria 

“complicadíssimo”. A seguir, a vereadora solicitou apoio de 

todos os pares para trazer, em plenário, a Secretária Municipal 

de Saúde, Rosemary Silva, para explicar boatos de redução de 

funcionários da rede básica, com o intuito de viabilizar a 

implantação da nova Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

zona norte. A vereadora disse que a secretária havia estado na 

Casa, recentemente, prestando contas do quadrimestre e não 

tinha citado nem UPA e, tampouco, UANA; que a vereadora 

desejava saber se a UANA iria fechar; que ela solicitava aos 

vereadores, convidassem a secretária, para a próxima segunda-

feira, para que ela explicasse, claramente, se iria fechar a 

UANA, ou não; que ela, oradora, lutaria pela permanência da 

UANA, pois não se poderia permitir, que a UPA se 

estabelecesse e a UANA fechasse as portas, uma decisão ruim; 

que o prefeito havia dito de uma Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público -  OSCIP e ela desejava saber, 

então, se a administração da UPA seria executada através da 

OSCIP, se haveria licitação, ou não, haja vista que Carlos 

Nelson Bueno tinha tido sérios problemas, no seu primeiro 

mandato, justamente, acerca da terceirização, e que, ela estaria 

acompanhado a evolução desta proposta, pois todos 

precisavam saber, de que forma seria dirigida a UPA, se por 

licitação, ou outra definição, ou ainda, se a UANA teria 

servidores remanejados, pois ela era sabedora de que, nas 

UBSs, funcionários estavam sendo retirados, para a nova 

UPA. Para concluir, falou que era necessário dialogar, porque 

o prefeito, enquanto reajustava o próprio salário, afirmava a 

todos, que não tinha dinheiro para dar aumento aos 

funcionários públicos e fazia um discurso de pessimismo, 

quanto ao futuro de Mogi Mirim, então, ela observava que as 

coisas começavam a ficar difíceis, para o prefeito. Ato 

contínuo, fez uso da palavra o Vereador Moacir Genuario, 

que, desde logo, parabenizou a Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, pelo aniversário natalício, desejando-lhe 

bênçãos e felicidades. Depois, agradeceu as palavras ditas 

pelo Vereador Geraldo Bertanha, sobre a audiência pública, 
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realizada pela bancada do PMDB, para tratativas acerca da 

situação atual do Mogi Mirim Esporte Clube - MMEC, 

afirmando que a presença dos vereadores e assessores havia 

fortalecido o encontro, porque o momento fora muito 

importante, e informou que a proposta era a de se reunirem 

com os dirigentes do MMEC e discutir mais detalhes, pois a 

grandeza do futebol de Mogi Mirim não poderia se perder. 

Afirmou, que a união era importante, pediu a ajuda de todos, 

na tentativa de resgate da pujança do MMEC, e agradeceu a 

presença e o apoio de todos, na audiência pública. Depois, o 

vereador falou sobre a questão do reajuste do subsídio do 

prefeito, vice e secretários e sobre os salários da prefeitura 

municipal, relatando ter apresentado requerimento, solicitando 

dados salariais dos funcionários, de 2013 até 2016; que seu 

colega de bancada, Vereador Tiago Costa, havia solicitado 

dados salariais, de janeiro de 2017 até o momento presente; 

que tais dados tinham sido confrontados e estudos tinham sido 

feitos, até a conclusão sobre o reajuste do prefeito, denúncia 

exposta, então, pelo Vereador Tiago Costa, que ele era 

sabedor, de que somente a Câmara tinha autoridade para fixar 

tais salários e este aumento não tinha passado pela Edilidade, 

e que, a função do vereador era, justamente, fiscalizar e 

corrigir erros, frisando, igualmente, que enquanto isso tudo 

acontecia, os funcionários públicos da prefeitura não tinham 

tido qualquer reajuste. Na sequência,  lembrou de verba, que 

ele e o colega Vereador Tiago Costa tinham conseguido, junto 

ao Deputado Federal Baleia Rossi, no valor de cem mil reais, 

a qual seria encaminhada, diretamente, destinada para a UPA, 

para a compra de equipamentos, explicando não se tratar de 

emenda, mas de proposta casada e aprovada, notícia já 

repassada, para a Secretária de Saúde, a fim de que a UPA 

pudesse iniciar suas atividades equipada, trazendo assim, 

resultados imediatos à saúde, em Mogi Mirim, lembrando, 

igualmente, que cinco meses já tinham se passado, na gestão 

atual, e as coisas não tinham se encaminhado, no setor. Por 

fim, o vereador esperava que esta verba pudesse ajudar tais 

serviços, que estavam a desejar. O próximo orador foi o 
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Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. Este, desde logo, 

registrou sua saudação ao aluno Anderson, da APAE, entidade 

que iria realizar sua tradicional festa junina, nos dias 9, 10 e 

11 de junho, a partir das 19 horas, deixando o convite a todos. 

Ato contínuo, o vereador abordou o assunto do aumento 

salarial do funcionalismo, porque “Legislativo era Legislativo, 

Executivo era Executivo e lei era lei, dura, mas era lei”. 

Registou que, segundo o setor financeiro da prefeitura, o 

limite prudencial da Folha de Pagamento estava estourado e 

ele perguntou, o que seria feito, para solução da questão. 

Expôs, que se o prefeito desse o reajuste, estaria sujeito aos 

efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e a uma 

condenação da Justiça, certamente, e que, por outro lado, se 

ele não concedesse o aumento, o sindicato da categoria, 

fatalmente, entraria na Justiça, reivindicando o aumento, logo, 

ele, orador, desejava colocar os “pingos nos is”, afirmando 

que achava estranho o prefeito, a vice-prefeita e os secretários 

terem desrespeitado a lei, justamente, após um governo 

anterior perdulário. Falou que a cidade tinha uma dívida muito 

grande, para com a Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros, cujo trabalho ele, orador, via com bons olhos, embora, 

injustamente, as pessoas não reconhecessem o trabalho que ela 

tinha feito e fazia pela cidade. Aclarou que ele iria aguardar os 

próximos capítulos dessa negociação e, mudando o assunto, 

focou na questão dos empregos, no município, questão que ia 

muito mal, uma vez que era público e notório, que algumas 

indústrias estavam fechando suas portas, demitindo 

funcionários e não estavam conseguindo pagar o Tempo de 

Serviço, sequer tinham depositado o FGTS; que tudo o que 

estava acontecendo tinha muito a ver com o governo do PT, 

dos ex-presidentes Lula e Dilma, pessoas que ainda eram 

defendidas por seus eleitores, com festas, em Campinas, por 

exemplo, com bandeiras vermelhas, nada acrescentando ao 

país, pessoas que, certamente, continuavam a usufruir da Lei 

Rouanet, e roubavam o povo brasileiro; que o desemprego não  

tinha atingido a classe média, mas a periferia da cidade, zonas 

leste, sul e norte; que era essa população, gente que sofria com 
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o desemprego e que todos os dias batia porta da sua agência 

de empregos, pedindo ajuda, emprego e trabalho, famílias 

passavam fome, que ele tinha acompanhado vários casos de 

famílias com dificuldades e sem empregos, e que, em 

contrapartida, ele via cidades, tais como, Pouso Alegre e São 

João da Boa Vista, onde a demanda de empregos estava em 

alta, ao contrário de Mogi Mirim, que estava “no buraco”, 

com queda de arrecadação, empresas dizendo preferir investir 

em títulos da dívida pública, ao invés de investir no parque 

fabril local, afundando a economia municipal, cada vez mais. 

Como o próximo orador inscrito, Vereador Samuel Nogueira 

Cavalcante, desistisse da palavra, ocupou lugar, na tribuna, a 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues. Esta, de início, 

cumprimentou a Vereadora Maria Helena, pelo aniversário, 

desejando-lhe felicidades e dizendo que a vereadora era um 

exemplo a ser seguido. Depois, cumprimentou o professor 

Aluísio Mercado, seu antigo professor, no colegial, falando de 

sua admiração ao mestre e, desde logo, empenhando seu apoio 

às intenções do professor. Na sequência, registrou sua 

participação na Virada Feminina da Assembleia Legislativa – 

ALESP, realizada no dia 28 de maio último, e os muitos 

assuntos interessantes, que tinham sido tratados, tais como, a 

participação da mulher, na política, e a questão da violência 

contra as mulheres, violência esta, para qual não havia 

distinção de cor, credo, ou classe social e acontecia de forma 

velada. Frisou, que muitas mulheres eram estupradas, ou eram 

vítimas de outro tipo de violência e não registravam Boletins 

de Ocorrência, por vergonha, então, isto era algo a ser 

discutido e pensado, como fora feito, na Virada Feminina. Ato 

contínuo, registrou e agradeceu a doação de asfalto fresado, 

material reciclado, descartado pela concessionária Renovias, 

mas que pôde ser utilizado para amenizar a situação de ruas 

deterioradas e estradas de terra, como as do Parque das 

Laranjeiras, doação que ela recebera da concessionária 

Renovias, para melhoria das ruas do Parque das Laranjeiras. 

Destacou que seu pedido tinha sido destinado, em benefício 

do Parque das Laranjeiras, por ser uma das áreas mais carentes 
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da cidade, embora ela soubesse de outros locais precários. 

Explanou, que tinha consciência de que o material doado não 

suprimiria todas as necessidades, mas já poderia ajudar, tendo 

sido escolhidas as ruas principais, as mais utilizadas, para que, 

ao menos a ambulância, pudesse trafegar pelo bairro, com 

menor dificuldade, e que, ela elogiava também o trabalho e a 

boa vontade da Secretária de Obras, Renata Furigo, pois tudo 

fora possível, através da união. Afirmou que, futuramente, 

faria uma audiência pública, para trato da questão do Parque 

das Laranjeiras, com representantes da Emprelotes, prefeitura 

e vereadores, porque o assunto era muito antigo e muitos 

moradores nem sabiam o porquê suas ruas não conseguiam 

receber asfalto, faltava saneamento básico e existia o esgoto, 

ao relento, no bairro, havendo, portanto, a necessidade de 

união, para fortalecimento da luta. Por fim, falou sobre a causa 

animal, registrando que estivera presente no Congresso 

Animais e Cidades, em São Paulo, com a presença dos 

Deputados Federal Ricardo e Estadual Reginaldo Trípoli, e 

destacou emenda, que ela solicitara junto aos deputados, há 

trinta dias, também no valor de setenta mil reais, afirmando, 

então, que junto à emenda do Vereador Manoel Palomino, 

seriam cento e quarenta mil reais destinados à proteção 

animal, em Mogi Mirim, informando, igualmente, que 

recebera a doação de duzentas vacinas, para Cinomose e 

virose, as quais seriam revertidas aos animis de rua, os mais 

necessitados. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 

Presidente passou à parte dos trabalhos reservada à 

“TRIBUNA LIVRE”, e deu ciência à Casa da existência de 

orador regularmente inscrito, 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 o Senhor Jacinto Cardoso, 

que falou sobre os problemas da Rua Linha da Penha e cujo 

discurso foi gravado, em formato digital, à disposição, nos 

arquivos da Casa, por trinta dias. Para a “Tribuna Livre”, o Sr. 

Presidente da Câmara suspendeu a Sessão às 20h19, para 

reabri-la, posteriormente, às 20h43. Cumprida dita 
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providência, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão às 20h43, 

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

(Regimento Interno vigente). Decorrido o interstício 

regimental a que se refere o citado dispositivo 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 § 1º, inciso I, do 

Artigo 171 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 57, 

de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, “autorizando a 

transferência de Titularidade de Imóvel, doado à Empresa K & 

F Papéis Eireli, e dando outras providências”. Com Mensagem 

Modificativa do Executivo e Parecer, conjunto, das Comissões 

de Justiça e Redação e de Exames de Assuntos Industriais e 

Comerciais. Para discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra 

o Vereador Gérson Rossi Júnior, Presidente da Comissão de 

Justiça e Redação – CJR. Ele disse que a CJR e a Comissão de 

Exames de Assuntos Industriais tinham exarado parecer 

conjunto; que se tratava de mais uma lei autorizativa de 

empresas já instaladas, no município, as quais necessitavam a 

transferência, segundo a antiga lei de doações; que ele já havia 

opinado sobre o assunto, no passado, pois, no seu 

entendimento, a autorização da Câmara era desnecessária, 

porque a lei de doações datava do ano de 2000, e a empresa já 

pagava impostos e estava em pleno funcionamento, mas que, 

porém, as comissões tinham entendimento da necessidade da 

autorização; que a mensagem modificativa vinha para corrigir 

um erro do próprio Poder Executivo, que tinha mencionado, 

no corpo do processado, uma lei já revogada; que a empresa, 

por formalidade, iria doar dez salários mínimos ao Fundo da 

Criança e Adolescente, que, portanto, acabara por ser 

importante esse tipo de projeto, pois beneficiaria uma 

entidade, e que, o parecer das comissões era favorável e ele 

pedia a provação e todos. Também discutiu a matéria a 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. Ela destacou que 
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a K & F Papéis Eireli, realmente, tinha cumprido todas as suas 

obrigações; que ela concordava com as palavras proferidas 

pelo Vereador Gérson, sobre o tipo de matéria e a necessidade 

contínua de autorizações da Câmara, que ela também sugeria 

mudança na lei, para que a Casa não mais recebesse este tipo 

de alteração, porque as empresas já tinham cumprido com 

todas as suas obrigações, nem recebendo mais subvenções, e 

que, seu voto seria favorável; (submetido a votos, em sessão 

de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade dos vereadores, 

Turno Único, o Projeto de Lei nº 57/2017, do Prefeito de 

Mogi Mirim, e mensagem modificativa); (à sanção do Prefeito 

de Mogi Mirim);  “ex-vi” do disposto no § 1º, inciso III, “c”,  

do Artigo 171 do Regimento Interno: 2. Projeto de Lei nº 

59, de 2017, de autoria do Vereador Dr. Gerson Luiz Rossi 

Junior, “declarando de Utilidade Pública a Associação Civil 

Sanquim – Curso Pré-Vestibular e Pré-Vestibulinho São 

Joaquim e Santana”. Pareceres das Comissões de Justiça e 

Redação e de Educação, Saúde e Assistência Social. Para 

comentar sobre a matéria, fez uso da palavra o Vereador 

Gérson Luiz Rossi Júnior. Ele lembrou a todos que o 

professor Newton Magalhaes, Presidente do Sanquim tinha 

feito uso da Tribuna Livre, no dia 24 último, e explanado 

sobre os planos da entidade, bem como pedira a ajuda de 

todos; que o projeto, em tela, tornaria possível declarar de 

utilidade pública a entidade, o que facilitaria a captação de 

recursos, que o Vereador Luiz Roberto Souza Leite, o 

Chupeta, fora o relator e emitira parecer favorável ao projeto, 

e que, tudo estava colaborando, a fim de que o projeto fosse 

aprovado, visando que um trabalho ótimo prosseguisse, por 

décadas e décadas futuras; (colocado a votos, em sessão de 

hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade dos vereadores, 

Turno Único, o Projeto de Lei nº 59/2017, do Vereador 

Gérson L. Rossi Junior); (à sanção do Prefeito de Mogi 

Mirim). 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 
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Interno vigente). O primeiro orador inscrito foi o Vereador 

Tiago César Costa, que retomou o assunto do reajuste, dado 

pelo prefeito, ao seu próprio subsídio, fato ocorrido, no início 

do ano em curso. O vereador registrou, que reconhecia todo o 

esforço que o governo de Carlos Nelson Bueno estava 

fazendo, para economizar despesas, agindo para que a 

máquina da prefeitura fosse enxuta, e afirmou que todos os 

projetos que viessem, “para o bem”, teriam seu apoio. Fez 

questão de sublinhar que não se tratava de um aumento de 

subsídios, que aí residia a diferença, porque fixar subsídios do 

prefeito, vice-prefeito e secretários era competência exclusiva 

da Mesa da Câmara, conforme Artigo 29, V, da CF/88, que 

esclarecia a questão: subsídios do prefeito, vice e secretários 

municipais eram fixados por lei de iniciativa da Câmara. 

Segundo narrou, o que aconteceu fora um entendimento 

jurídico, do corpo jurídico do prefeito. Afirmou que não 

estava se colocando de forma leviana; que tinha estudado a 

matéria, intensamente, e com várias jurisprudências; que o 

prefeito havia feito uso da Lei nº 5.263/ 2012, que tinha 

fixado os subsídios do prefeito e vice, para o quadriênio 

2012/2016; que, de acordo com tal lei, o subsídio seria de 

dezesseis mil reais, para o prefeito, e, para a vice-prefeita, 

metade do valor, oito mil reais; que, pelo Artigo 3º, da citada 

lei, os subsídios seriam revistos, anualmente, na mesma data, 

igual índice, por ocasião da revisão anual dos servidores 

públicos municipais; que tal lei tinha vigido até 31 de 

dezembro de 2016, logo, não existia lei, pela Mesa da Câmara, 

que fixasse valor, para o quadriênio 2017/2020; que a Mesa 

passada tinha sido omissa; que, portanto, sem lei, que fixasse 

os atuais subsídios, bem como a revisão anual, salvo melhor 

juízo e no entendimento do vereador, o prefeito, sua vice e os 

secretários não poderiam voltar ao passado, fazer uso de todos 

os reajustes dados, no governo Stupp, e chegar a um subsídio 

de vinte mil reais; que havia, então, uma lacuna, que existiu, 

mas, na opinião do vereador, o Poder Executivo deveria ter se 

achegado até a Câmara, para dialogar; que o fato de ter 

reajustado o subsídio, sem lei, não tinha sido ato condizente 
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com os princípios da moralidade pública, prevista no Artigo 

37, da CF/88; que os vereadores deveriam, por outro lado, 

rever a lei aprovada, para reposição de seus próprios 

subsídios, porque ele acreditava a matéria estivesse sob erro 

também, e ele, vereador, preferia assumir o erro, de uma 

votação, agora, do que devolver dinheiro depois, no futuro, 

haja vista que os vereadores desta Legislatura tinham votado a 

reposição anual de seus próprios subsídios, enquanto havia 

entendimento do TJSP, de que a reposição, feita na própria 

Legislatura, era totalmente inconstitucional, que os vereadores 

estavam, então, legislando, em causa própria, e que, ele 

preferia assumir o erro e devolver dinheiro, agora, do que 

correr o risco de responder por algo errôneo, no futuro. Ato 

contínuo, fez uso da palavra o Vereador Alexandre Cintra, 

que, inicialmente, parabenizou a Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, pela passagem de seu aniversário, 

desejando-lhe felicidades, e lhe agradeceu, pelos 

ensinamentos, que estava recebendo, no trabalho, que 

desenvolviam juntos, na Comissão de Finanças e Orçamento. 

Depois, agradeceu e parabenizou ao Secretário de Esportes e 

Cultura, Marcos Antônio Dias dos Santos, pelo brilhante 

trabalho frente à pasta, e ainda, pela iniciativa de, no dia 26 de 

maio, ter reacendido as atividades culturais, no Teatro de 

Arena, com o evento Domingo do Samba, numa ação de baixo 

orçamento, conseguindo um resultado brilhante, assessorado 

por funcionários competentes, e o parabenizou ainda, pela 

participação de Mogi mirim nos JORI – Jogos Regionais do 

Idoso. O Vereador parabenizou a Vereadora Sônia Regina 

Rodrigues, elas conquistas e pela atuação, no Parque das 

Laranjeiras, “com todos os méritos”, bem como parabenizou 

os Vereadores Moacir e Tiago, pela verba de cem mil reais, 

conseguida junto ao Deputado Baleia Rossi, para ser utilizada 

prol da Santa Casa. O Vereador, finalizando, deu os parabéns 

a todos os funcionários da Secretaria de Educação, pela 

reabertura da Brinquedoteca, que tinha se dado em momento 

de muita alegria, para todos, pois a Brinquedoteca era um 

espaço útil à educação, outro trabalho pequeno, que reabrira 
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um equipamento, agora, em plenas condições de uso. Na 

sequência, fez uso da palavra o Vereador André Albejante 

Mazon, que também parabenizou a Vereadora Maria Helena 

Scudeler, pela passagem do aniversário natalício, pessoa que 

ele tinha como “referência política”. Depois, relatou que 

estivera presente, na Baixada Santista, acompanhando a 

reunião de Vereadores da Baixada, ocasião muito interessante, 

em que ele pudera acompanhar a palestra de um professor 

especialista em orçamento público. Aclarou, que os 

vereadores santistas estavam preocupados em estudar, para 

melhor fiscalizar o prefeito, que tal ideia era genial e, 

portanto, ele propunha um estudo semelhante, para a Casa de 

Leis de Mogi Mirim, um curso de Orçamento Público, que 

seria de grande valia, para todos os vereadores. Falou ainda, 

sobre o projeto da reestruturação de cargos e salários, 

proposto pelo Poder Executivo, projeto que lhe causava 

desconforto, primeiramente, porque o projeto tinha falhas, 

mas, principalmente, em razão da falta de exigência de curso 

superior, para determinados cargos, tais como, Chefe de 

Gabinete, Ouvidor, Chefe de Auditoria e Secretários, cargos 

cujos salários variavam de sete até nove mil reais, cargos de 

liderança, áreas técnicas, onde era necessário ter 

conhecimento, como as áreas da Saúde e de Obras, por 

exemplo, para as quais não havia exigência de curso superior, 

para preenchimento, o que era um erro; que ele propunha isto 

fosse alterado; que lhe causa desconforto também, por um 

segundo motivo, principal, que o servidor público, até a data, 

não tivera seu reajuste salarial, enquanto o Poder Executivo 

vinha falar em reestruturação de cargos e salários e criação de 

novos cargos, e o servidor continuava “carregando o piano”, 

sem perspectiva de aumento salarial, não sendo valorizado até 

o presente momento; que os servidores estavam brigando, por 

um reajuste de nove por cento, mas o prefeito propunha zero 

por cento e perguntou como poderia ele votar um projeto de 

reestruturação de secretarias, frisando, então, que estava em 

pleno desconforto, e que iria ponderar qual seria sua conduta 

sobre a matéria, no decurso da semana. Por fim, disse que 
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tinha desconforto também, com o aumento do subsídio do 

prefeito e sua vice, e que, este assunto precisava ser melhor 

discutido. O próximo orador foi o Vereador Cinoê Duzo, que 

se dirigiu à imprensa, para falar do assunto do reajuste dos 

salários dos servidores da Câmara e vereadores, que tinha sido 

votado e aprovado, pela Casa de Leis, com seu voto contrário, 

e lembrou que, na ocasião, pelo motivo de seu voto contrário, 

ele tinha sido “detonado pelos pares”. Que isto a imprensa não 

tinha divulgado. Explicou que os vereadores também tinham 

sido contemplados, pelo reajuste; que ele havia dito, na 

ocasião, que aquele não seria o momento certo, que ele havia 

proposto esperar, mas fora voto vencido, mas, como se tratava 

de uma democracia, ele tinha respeitado o voto de cada um, e 

que, justiça fosse feita, a notícia deveria ter sido publicada, na 

íntegra. Quanto ao projeto dos secretários e exigência de curso 

superior para os cargos comissionados da Prefeitura 

Municipal, disse que, quando desta votação, na Legislatura 

anterior, a oposição tinha sido voto vencido, os Vereadores 

Maria Helena, Jorge, Luís Roberto e ele, tendo esses, 

inclusive, feito uma emenda, que fora também derrubada; que 

ele entendia, que os cargos de gestão deveriam ser 

preenchidos, por  especialistas, cada um, em sua área, embora 

ele soubesse, por outro lado, que experiência de vida nenhuma 

faculdade iria suprir, mas dever-se-ia criar mecanismos, para 

que não só os “preferidos”, os “queridinhos”, tanto na esfera 

municipal, estadual ou federal, fossem sempre os escolhidos, 

para agradar partidos; que os cargos deveriam ser preenchidos 

pela competência profissional, mas a “bancada do amém”, do 

Governo Stupp, tinha vencido, na noite da votação do 

organograma da prefeitura, e a emenda, que exigia curso 

superior para cargos em comissão, tinha sido derrubada, e que, 

ele reafirmava ter votado contra a criação dessas secretarias, 

pois fora um absurdo, a Folha de Pagamento tinha disparado 

depois disso e se refletia até os dias de hoje. Por fim, deu 

parabéns à vereadora Maria Helena, sob as bênçãos de Deus, 

desejou-lhe saúde e felicidades, e, sobre questões do meio 

ambiente, disse que continuaria com o seu “baldinho”, 
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regando suas plantinhas, suas árvores, as quais não dariam 

flores para ele, mas aos netos, às gerações futuras, logo, 

enquanto o criticavam, ele prosseguia, regando as árvores, 

lembrando-se das palavras de sua mãe, que dizia, “plantar é 

fácil, difícil é cuidar do que se plantou”. Também fez uso da 

palavra o Vereador Cristiano Gaioto, apenas para parabenizar 

a Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, pelo 

aniversário de seu nascimento, registrando que a vereadora era 

uma verdadeira professora para todos, pessoa com a qual ele 

tinha a honra de compartilhar o mandado, bem como 

parabenizou a Vereadora Sônia Rodrigues, sua colega de 

partido, que conseguira alcançar objetivos importantes, para 

Mogi Mirim. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha, que, desde logo, cumprimentou o 

Professor Newton Magalhaes e a senhora Bárbara, ambos do 

Sanquim. Depois, versando sobre os assuntos da noite, 

registrou que, quando tinha aceitado o convite para estar Líder 

de Governo, deixara claro ao prefeito, que seria líder do 

governo, e não do prefeito, portanto, relativo ao assunto do 

reajuste dos salários do prefeito, sua vice e secretários 

municipais, o vereador disse que, realmente, ficara 

preocupado, e comunicou que, no dia seguinte, haveria uma 

coletiva imprensa, ocasião em que o Poder Executivo iria 

explicar e pormenorizar a questão. Reafirmou, que estava 

Líder do Governo, para intermediar e discutir os projetos, 

entre os Poderes, e aproveitou para corrigir o Vereador André 

Mazon, estabelecendo que o projeto de revisão de secretarias 

não se tratava de uma “reestruturação”, como, anteriormente, 

dito, mas de “reorganização de secretarias”, excluindo três 

delas e criando outra. Sublinhou, que o projeto não trazia 

aumento de cargo, nem criação, mas vinha para resolver 

problema sério, o trabalho, no dia a dia. Lembrou, que ele 

havia conversado com cada vereador, pessoalmente, não tinha 

escutado qualquer dúvida, mas alguns até tinham elogiado a 

iniciativa. Depois, falou sobre política pública estudantil, 

comunicando, que durante a semana, em curso, tinham se 

findado os dois cursos profissionalizantes, em Mogi Mirim, o 
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de recepcionista e o de técnico de vendas, cursos que tinham 

sido intermediados por ele, junto à Secretaria de Empregos e 

Relações do Trabalho, bem como informou, que no próximo 

dia 28, seriam iniciados outros dois cursos profissionalizantes, 

o de auxiliar administrativo e o de auxiliar de departamento 

pessoal, com inscrições abertas, durante a semana, para mais 

sessenta pessoas, preferencialmente, desempregados, os quais 

teriam oportunidade de se qualificarem, recolocarem-se no 

mercado, com uma outra profissão. Para encerrar, disse que os 

cursos demonstravam o contrário, do que tinha sido dito, na 

Casa, porque ele estava preocupado sim, com políticas 

públicas, principalmente, para os jovens. Ato contínuo, fez 

uso da palavra o Vereador Gérson Luiz Rossi Junior. Ele, de 

início, parabenizou a Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros, pelo aniversário de nascimento. Na sequência, falou 

sobre a Indicação nº 912/2017, de sua autoria, através da qual 

pediu estudos, para possibilidade da participação do 

município no Programa Frota Municípios, do Governo do 

Estado. Explicou, que a proposta vinha de encontro com as 

necessidades do município, haja vista que o ingresso 

possibilitaria à administração um financiamento, com taxas de 

juros muito baixas, propiciando assim, a compra de 

ambulâncias, máquinas e todos os tipos de veículos. 

Prosseguindo, disse sobre a reforma administrativa, afirmando 

que seria importante a discussão, entre os pares, haja vista que 

os quadros dos anexos não poderiam ser alterados, pela 

Câmara, diante da matéria ser de exclusividade do Executivo, 

portanto, os requisitos de escolaridade não poderiam mais ser 

alterados, pela Casa, que ele se preocupava, pois, no quadro 

de anexos estavam dispostos os valores reajustados, tal como 

o Vereador Tiago havia ponderado, então, havia a necessidade 

de discutir, profundamente, para uma certeza, caso contrário, 

os vereadores estariam convalidando o reajuste do prefeito e 

secretários. Quanto ao reajuste dos subsídios do prefeito, vice 

e secretários, o vereador colocou que o caso era um imbróglio, 

porque a Mesa anterior não tinha feito sua obrigação e os 

atuais vereadores estavam discutindo a questão, afirmando, 
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finalmente, que o Poder Executivo devia explicações à 

Câmara, principalmente, para antes dos vereadores decidirem 

o próximo projeto de lei, em pauta, ou seja, a reorganização de 

secretarias. Ato contínuo, o Senhor Presidente da Câmara, 

Vereador Jorge Setoguchi solicitou ao 1º Vice-Presidente, 

Vereador Luís Roberto Tavares, que ocupasse a direção dos 

trabalhos. O Senhor 1º Vice-Presidente ocupou a direção da 

Mesa e facultou o uso da palavra ao Vereador Jorge 

Setoguchi. Ele desejou parabéns à Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, bem como saúde, paz e amor. Parabenizou 

também, o professor Newton Magalhães, Presidente do 

Sanquim, pela conquista da Utilidade Pública Municipal. Por 

fim, registrou que estivera presente no Batalhão da PM, em 

Campinas, representando a Câmara, na posse do Coronel PM 

Erico Hammerschmitd Junior, que assumira o Comando de 

Policiamento do Interior CPI-2 - Campinas R2, abrangendo 

trinta e oito municípios. Novamente, na direção dos trabalhos, 

o Presidente Vereador Jorge Setoguchi facultou a palavra ao 

Vereador Luís Roberto Tavares. Este falou sobre as 

proposituras, as quais tinha apresentado, principalmente, 

requerimento, que fora encaminhado à Companhia de 

Desenvolvimento de Habitação Urbana – CDHU, para que 

procedesse a limpeza das casas do CDHU, em Mogi Mirim, 

destacando que as casas estavam abandonadas há mais de três 

anos, sem qualquer limpeza, que os moradores vizinhos 

reclamavam da presença de escorpiões e animais peçonhentos, 

no local, e que, ele tinha feito o requerimento, para que a 

CDHU respondesse, por escrito e em breve tempo, quando 

seria feita a limpeza. Destacou outro requerimento, este 

pedindo informações sobre quando seria o término das obras 

de infraestrutura já iniciadas, no Parque das Laranjeiras. 

Explicou que o governo anterior tinha iniciado obras, em três 

ruas, as Ruas 30, 15 e 6, onde tinham sido colocados esgotos, 

feita melhoria na galeria de águas pluviais e instaladas guias e 

sarjetas, mas que, diante do abandono das obras, sem asfalto e 

com as chuvas, as galerias estavam ficando entupidas, 

necessitando manutenção, lembrando, igualmente, que o ideal 
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seria o término destas três ruas, portanto, ele desejava saber 

quando se daria o final das obras. Sobre outro assunto, frisou 

que estava, em vias de agendar uma reunião com o Presidente 

da Assembleia Legislativa – ALESP, Deputado Cauê Macris, 

para falar sobre o ICMS, que era cobrado nas contas de 

energia elétrica, relatando que recebera resposta, por parte do 

Promotor de Justiça, Dr. Rogério Filócomo, dizendo ele não 

ser o responsável para o assunto, levando o edil, então, a 

buscar uma representação, junto ao Estado de São Paulo e, 

para tanto, antes disso, ele buscaria o Presidente da ALESP, 

para endosso, na luta contra o ICMS, indevidamente cobrado, 

nas contas de energia elétrica. O vereador retornou ao assunto 

da Creche do CAIC, falou, novamente, sobre o estado de 

abandono e sobre o mato alto, sobre os atos de vandalismo, 

roubo de telhas e reclamações dos moradores vizinhos, e 

concluiu, contando, que, na data, tinha sido feita ocorrência 

policial, porque os vândalos tinham estourado o armário da 

creche, quebrado várias salas, espalhado o material das 

crianças, demonstrando, na sua percepção, que não tinham 

invadido para roubar, mas para vandalizar e usar drogas, 

portanto, ele esperava, por soluções. Como o próximo orador 

inscrito, Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, 

desistisse da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador 

Marcos Antonio Franco. Ele desejou os parabéns à Vereadora 

Maria Helena Scudeler de Barros, falou da honra, que sentia, 

por se sentar ao seu lado, na vereança, uma “mulher virtuosa”, 

no seu quinto mandato, como vereadora. Prosseguindo, 

também falou sobre a abertura da nova UPA zona leste, 

localizada no Bairro Linda Chaib, e afirmou, que a 

administração estava deslocando funcionários das UBSs, de 

Martim Francisco, Maria Beatriz, Vila Dias e Centro de 

Especialidades Médicas – CEM, para os transferir à nova 

UPA, muitos funcionários tendo sido apontados, ou 

escolhidos; que existia funcionário, trabalhando constrangido, 

por não ter preparação para trabalhar em UPA, pois existia 

diferença, nas funções e nos horários, haja vista que, para 

UPA, a jornada era a de doze horas, por trinta e seis; que 
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faltariam funcionários para atender à população nas UBSs; 

que o boato era o do fechamento da  UANA, que ele alertava, 

porque quando inaugurassem a UPA, certamente, iriam sofrer 

tanto os funcionários, os quais teriam “que se virar”, em suas 

novas atribuições, quanto à população, que iria se descolar de 

uma periferia, para outra, distante percurso, para quem morava 

em Martim Francisco, por exemplo, ou no Inocoop, outro 

exemplo, e da zona rural, para a zona leste, último exemplo, e 

que, ele aguardava a presença da Secretária de Saúde, na 

Câmara, para dar satisfação aos vereadores e munícipes. O 

Vereador frisou sobre a demora das ambulâncias, para 

recolher pacientes, exemplificou, que na última segunda-feira, 

tinha ingressado, no ofício de motorista de ambulância, às 18 

horas, e tinha se deparado com um paciente, na UANA, que 

estava esperando, pela ambulância, desde às 15 horas, e disse, 

então, que era sabedor, de que comentavam, pelos corredores, 

que ele só falava de problemas relativos às ambulâncias, mas 

ele profetizou que, no dia, em que alguém próximo precisasse 

da ambulância, daí sim, as pessoas dariam razão a ele, pois um 

paciente, com alta, queria ir embora para casa sempre; que ele 

tinha assumido a ambulância, no pátio, e constatado, enfim, 

que a porta traseira do veículo estava amarrada, 

precariamente, com uma corda, portanto, ele denunciava 

mesmo, e esperava que a secretária tivesse mais carinho, para 

com a população de Mogi Mirim. Por fim, destacou que ele 

estava do lado do povo, indiscutivelmente. A seguir, fez uso 

da palavra a Vereadora Maria Helena, agradecendo as 

manifestações de carinho, recebidas dos nobres pares, e 

sublinhou, que ela fizera apenas um requerimento verbal, para 

o comparecimento da Secretária de Saúde, na Câmara, mas 

que o vereador Líder do Governo já havia conversado com a 

Secretária Rosemary, na tentativa de ela estar presente, às 18 

horas, na próxima sessão, objetivando explicações sobre a 

nova UPA zona leste. Na sequência, passou a relatar os fatos, 

de quando se dera a votação a reestruturação da administração 

pública, para as secretarias municipais, e afirmou que 

continuava com o mesmo pensamento, que tinha no ano de 
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2013, acerca do que seria de fato uma secretaria, e frisou, que 

no momento atual do município, o único setor, que poderia ser 

classificado, como secretaria municipal, seria o de saúde 

apenas, porque tinha financeiro próprio, estrutura própria de 

secretaria, comunicação própria, ao contrário de todas as 

outras, as quais independiam de secretário; que a maior força 

era detida pelo Secretário de Finanças, Roberto Oliveira, pois 

era ele “quem estava mandando”, em toda a cidade de Mogi 

Mirim, enquanto todas as secretarias continuavam a ter papel 

de departamento, durante quatro anos de governo Stupp, e 

continuavam, da mesma forma, sem autonomia, no governo de 

Carlos Nelson, portanto, apenas a Secretaria de Saúde 

correspondia, verdadeiramente, ao papel de uma secretaria. Na 

sequência, falou que a CFO tinha recebido, na data, em mãos, 

o processo das contas do ex-prefeito Gustavo Stupp, exercício 

de 2014, com parecer favorável do Tribunal de Contas; que a 

CFO fizera uma notificação ao ex-prefeito Stupp, no endereço 

de sua mãe, Fátima Stupp, logo, a notificação fora entregue 

em mãos da mãe, convidando-o ao direito da ampla defesa, 

que a CFO estava apreciando o parecer e a votação das contas 

seria feita, antes do mês de julho, e que, ela estava dando 

ciência deste procedimento da CFO aos pares. Ato contínuo, o 

Presidente da Câmara, Vereador Jorge Setoguchi submeteu à 

votação do Plenário, o pedido verbal da Vereadora Maria 

Helena Scudeler de Barros, para reunião com a Secretária de 

Saúde, Dra. Rosemary Silva, na próxima sessão, às 18h30, o 

que foi aprovado, unanimemente, e, na sequência, o 

presidente facultou a palavra ao Vereador Moacir Genuario, 

que dela declinou. O próximo orador foi o Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães, que deu continuidade ao assunto do 

desemprego. Afirmou, que observava uma tentativa do PT de 

minar todas as possibilidades de o trabalhador brasileiro 

reingressar no mercado de trabalho, porque a todo instante era 

possível observar, na mídia, histórias de delações premiadas, 

enquanto a grande verdade seria a de que o ministro Gilmar 

Mendes tinha mandado soltar o ex-ministro José Dirceu, 

justamente, “para plantar coisas”, que estavam fazendo a 
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economia do país se tornar instável. Disse, que observara uma 

reportagem do Canal Bandeirantes sobre o BNDES e, 

portanto, concluíra, que o PT havia roubado barbaridades do 

BNDES, o banco que era uma instituição de fomento, a qual 

financiava empresas, e ele, orador, justamente, ao percorrer as 

empresas, por força de sua profissão, constatava a falta de 

capital de giro e de investimentos, haja vista que o empresário 

precisava de financiamentos, para produzir, vender e girar a 

renda para o país. Em contrapartida, ele observava o Governo 

Federal riquíssimo, repleto de reservas, e criticou a política 

nefasta do PT, que tentava minar a política Michel Temer. 

Destacou que o Grupo Potencial, do qual era o proprietário, 

estava se deparando com uma situação calamitosa, quando 

pais de famílias estavam pegando qualquer emprego, para 

poderem levar um saco de arroz, ao menos, para casa. Falou, 

que se o governo do Presidente Michel Temer caísse, a 

situação iria piorar, certamente, enquanto que, quem estava 

empregado ‘pouco se lixava’, e fez um pedido ao Prefeito 

Carlos Nelson Bueno, para que trouxesse, para Mogi Mirim, 

ao menos uma “industriazinha só”, do setor alimentício, pois a 

partir desse passo, seria possível resolver o problema de 

empregos, na cidade. Ratificou, para finalizar, que fazia este 

clamor à equipe econômica do prefeito, para que procurasse 

indústrias, as quais utilizassem mão de obra mogimiriana, na 

tentativa de amenizar a situação de desemprego, que era 

gravíssima. Como o próximo orador, Vereador Samuel 

Nogueira Cavalcante, desistisse da palavra, ocupou lugar, na 

tribuna, a Vereadora Sônia Regina Rodrigues. Ela comunicou 

o Encontro de Parlamentares, Ativistas e Protetores de 

Animais, programado para o mês de agosto, em Mogi Mirim, 

local ainda a definir. Ato contínuo, versou acerca da Santa 

Casa, explicando que estava recebendo inúmeras reclamações 

sobre atrasos e pessoas, que estavam na fila, aguardando por 

cirurgias, passando dores, ou com hemorragia, cerca de mil 

pessoas, na fila de espera; que o Provedor do Hospital, Milton 

Bonatti, quando de sua visita à Câmara, havia comentado que 

estava a elaborar um plano, na tentativa de resolver a situação; 
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que uma das coisas que ele relatara, tinha sido a necessidade 

do refinanciamento de contas, todavia, tinha relatado também, 

sobre problemas com certidões, algo desfavorável, questões 

de FGTS e outras, para que qualquer financiamento pudesse 

ser liberado; que, sendo o Presidente Geral da Caixa 

Econômica - CEF, no Brasil, um seu correligionário, Senhor 

Antônio Carlos Ferreira, e o regional, Marcelo Ribeiro da 

Silva, o responsável, pela liberação dos papéis da Santa Casa, 

ela tinha se reunido com ambos, na tentativa de agilizar e 

resolver o processo, a fim de que a Santa Casa retornasse a 

fazer as cirurgias, diminuindo assim, sua fila de espera; que 

ela levara a documentação da Santa Casa até aos dirigentes da 

CEF, procurando um endosso de ambos aos planos de Mogi 

Mirim; que os dirigentes da CEF tinham revelado imensa boa 

vontade, em resolver o impasse local, que já estavam 

estudando o caso, e que, dentro de sua possibilidade, enquanto 

vereadora, foi o que ela pôde, desde logo, fazer, para 

solucionar o estado crítico, da fila de espera de cirurgias. 

Como não houvesse mais oradores inscritos para falar em 

“Explicação Pessoal”, o Sr. Presidente determinou fosse 

guardado um respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo 

passamento dos senhores jovem Lucas Sanavio Borges, 

Durvalina Leonello, Antônio Benedito Alves, Ângela Maria 

Labegalini Ferreira, Benedito Antonio Marone, Aparecida 

Morgon da Rocha - Cida Morgon, José Geraldo Simoso e 

Maria Martins de Oliveira Luz, falecidos, recentemente. Nada 

mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente, Vereador Jorge 

Setoguchi, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de 

Deus, encerrou os trabalhos da presente Sessão às 22h11, do 

que, para constar, determinou a lavratura da presente Ata, a 

qual, após achada conforme, discutida e aprovada vai, a 

seguir, devidamente assinada.  

CMM 

 


