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          ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA (21ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Jorge Setoguchi; 

secretariada pelo Sr. Vereador Cristiano Gaioto. 

 

 

Aos dois dias do mês de julho, do ano dois mil e 

dezoito, 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 Vigésima Primeira (21ª) Sessão Ordinária 

do Segundo (2º) 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 29 de junho de 2018. 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 a Vereadora Sônia Regina Rodrigues, para que 
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procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 

Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte 

reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.  Presidente deu ciência 

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

Lei nº 57, de 2018, de autoria do Vereador André Albejante 

Mazon, “considerando a área sob inscrição cadastral 53-37-

68-0884-001, Matrícula TR 17847 LV 3V, como área de 

interesse público, dado seu interesse histórico, cultural e 

esportivo, para o Município de Mogi Mirim”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 2. Projeto de Lei nº 58, de 2018, de 

autoria do Vereador André Albejante Mazon, “dando 

denominação oficial à Rua Projetada 01, localizada no 

Residencial Ypê, de Rua Artur Dimartini”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 3. Projeto de Lei nº 59, de 2018, de 

autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, 

acompanhado de Mensagem nº 37/2018, datada de 

21/06/2018, objeto do Ofício nº 37/2018, de igual data, 

“tombando, como patrimônio histórico, imóvel que especifica, 

e dando outras providências”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 4. Projeto de Lei nº 60, de 2018, de autoria do 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, “autorizando o 

município de Mogi Mirim a instituir a Campanha Municipal 

de Prevenção de Acidentes Domésticos”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 5. Projeto de Lei nº 61, de 2018, de 

autoria do Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino, “dispondo sobre criação e implantação do Projeto 

Ronda Escolar, no Município de Mogi Mirim”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 6. Projeto de Lei nº 62, de 2018, de 

autoria do Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior, “declarando de 

Utilidade Pública a Associação Mogimiriana de 

Aeromodelismo - AMA; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 7. Projeto de Lei nº 63, de 2018, de autoria do 

Vereador Luís Roberto Tavares, “dando denominação oficial à 

Avenida 1, localizada no Condomínio Residencial Reserva da 

Mata, de Avenida Rolando Benedicto Baptista”; (ao exame 

das Comissões Permanentes); 8. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 02, de 2018, de autoria do Vereador Tiago 
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César Costa, “criando a Frente Parlamentar pela 

Modernização e Combate à Corrupção, na Administração 

Pública”; (ao exame das Comissões Permanentes). 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 336/2018 -  Assunto: REQUER AO EXMO 

SR PREFEITO MUNICIPAL SE HÁ PROGRAMAÇÃO 

SOBRE A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

NAS RUAS DAS CHÁCARA PLANALTO BELA VISTA - 

REGIÃO GARCEZ. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE 

MAZON. Requerimento Nº 337/2018 -  Assunto: REQUER 

AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ATRÁVES DE SUA 

SECRETARIA COMPETENTE, SE ESTÁ SENDO 

REALIZADO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO 

SEESMT, E QUAL O NÚMERO DE PACIENTES 

ATENDIDOS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES. Autoria: 

ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. Requerimento Nº 338/2018 

-  Assunto: REQUER AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO 

MUNICIPAL, POR MEIO DAS SECRETARIAS 

COMPETENTES: PARA QUE INFORME SE FOI 

REALIZADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 

PARA O “PROGRAMA BEM-ESTAR ANIMAL”, SE A 

MESMA OCORREU, QUE FORNEÇA CÓPIAS DAS 

NOTAS FISCAIS DA AQUISIÇÃO. Autoria: ANDRÉ 

ALBEJANTE MAZON. Requerimento Nº 339/2018 -  

Assunto: REITERO a indicação de nº 849 – aprovado em 

maio/2017 – que trata sobre problemas de infiltração de água 

em salas da EMEB “Dona Sinhazinha”. Autoria: GERALDO 

VICENTE BERTANHA. Requerimento Nº 340/2018 -  

Assunto: Reitero a indicação de nº 139 – aprovada em 

fevereiro – que trata da mudança do ponto de ônibus na 

Avenida Pedro Botesi, instalado em frente à conhecida 

Drogaria do Sardinha, para a rua São Lázaro ou ainda para a 

rua Fermino Dias de Lacerda. Autoria: GERALDO VICENTE 

BERTANHA. Requerimento Nº 341/2018 -  Assunto: Reitero 

Requerimento de nº 610/2017 que trata do pedido de 
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informações sobre a reforma e programação para a abertura da 

piscina do Tucurão, na zona norte. Autoria: GERALDO 

VICENTE BERTANHA. Requerimento Nº 342/2018 -  

Assunto: REQUEIRO INFORMAÇÕES SOBRE OS 

PROCEDIMENTOS QUE ESTÃO SENDO ADOTADOS, 

REFERENTES A FISCALIZAÇÃO DO USO E COMÉRCIO 

DO “CEROL” PROIBIDO PELA LEI MUNICIPAL 

3662/2002. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento Nº 344/2018 - Assunto: Requer ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente: a prorrogação do prazo de validade do 

concurso para o cargo de Guarda Civil Municipal e Bombeiro 

por mais dois anos a contar da data de sua homologação, 

visando a convocação de todos os aprovados para a integrar o 

efetivo da Guarda Civil Municipal e Bombeiro, bem como a 

contratação imediata, amenizando a defasagem dos 

departamentos. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA 

DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 345/2018 -  

Assunto: Solicita informações ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno: sobre a campanha 

de vacinação dos animais contra a raiva, bem como reitera sua 

ampla divulgação e conscientização da população sobre a 

importância da vacinação. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 

346/2018 - Assunto: Solicito ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria de Saúde/Vigilância 

Epidemiológica: informações sobre campanhas de orientação 

dos cuidados e conscientização da população sobre febre 

maculosa, tendo em vista a incidência de inúmeros casos pela 

região, bem como informações sobre número de casos 

confirmados no município nos últimos 3 (três) anos.  Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Requerimento Nº 347/2018 -  Assunto: REQUEIRO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, 

INFORMAÇÕES DE PROJETOS OU MANUTENÇÃO EM 

PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL 

RURAL DOS FRANCOS II (MMR-215). Autoria: JORGE 
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SETOGUCHI. Requerimento Nº 348/2018 -  Assunto: Requer 

ao prefeito que, por meio da secretaria competente, que 

informe se há avaliação acerca da situação das condições das 

árvores da Praça Floriano Peixoto, no Jardim Velho, conforme 

pedido já feito segundo protocolo 002909/2018. Autoria: 

GERALDO VICENTE BERTANHA. Requerimento Nº 

349/2018 - Assunto: Requer ao prefeito que, por meio da 

secretaria competente, que informe quais as possibilidades de 

o Executivo firmar parceria com a Associação de Moradores, 

Comerciantes e Amigos do Jardim Velho para a revitalização 

da praça pública. Autoria: GERALDO VICENTE 

BERTANHA. Requerimento Nº 350/2018 - Assunto: Requer 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno, 

informações sobre o requerimento n° 267/2018, solicitando 

estudos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, 

para implantação do Plano de Carreira dos Guardas Civis 

Municipais, atendendo a Lei Federal 13.022/2014. 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 823/2018 

- Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio da Secretaria 

competente, para que seja notificado o proprietário do 

terreno/pasto localizado na Av. Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, com referência próxima aos números 1389, 1399 e 

1409, Loteamento Inocoop, atrás dos galpões. Autoria: 

TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 824/2018 - Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos 

Nelson Bueno por intermédio da Secretaria competente, para 

que seja feita a operação “Tapa Buraco” ou recapeamento 

total da Avenida Jacareí, localizada no bairro Jardim 

Panorama.  Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 

825/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

VEREADOR DANIEL MANARA, NO PARQUE DA 
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IMPRENSA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 826/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

JOSÉ DA CUNHA CLARO, NO PARQUE DA IMPRENSA. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

827/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA 

ROTATÓRIA DO TÚNEL MARIO COVAS. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 828/2018 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO 

TÚNEL MARIO COVAS. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 829/2018 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

RECIFE, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM GETÚLIO 

VARGAS. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

830/2018 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Prefeito 

Municipal, Carlos Nelson Bueno, providências com urgência 

para limpeza, corte de mato e retirada de galhos e entulhos na 

Rua Alberto Missaglia, Bairro Parque do Estado II, bem como 

ruas adjacentes. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA 

DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 831/2018 - Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson 

Bueno, através da Secretaria de Obras, Habitação e Serviço: 

providências para viabilizar a limpeza e retirada de entulhos 

na Rua Prof. Zelândia Araújo Ribeiro, Bairro Jardim Santa 

Helena. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 832/2018 - Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

através das Secretarias competentes: estudos para implantação 

de playground na Praça Maria Conceição Campos Andrade, 

Vila Rádio. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 833/2018 - Assunto: 
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Indica-se ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Carlos 

Nelson Bueno, através das Secretarias competentes: estudos 

para implantação de uma BASE DA GUARDA MUNICIPAL 

NA PRAÇA CENTRAL, garantindo mais segurança à 

população e coibindo ações de vândalos no local. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. A 

seguir, o Senhor Presidente submeteu à apreciação e votação 

dos nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à 

Mesa (aprovadas pela Casa): Moção Nº 166/2018 -  Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR COM UM MINUTO DE SILÊNCIO 

PELO FALECIMENTO DO SENHOR ANTONIO 

ROMANELLO, OCORRIDO EM 22 DE JUNHO DE 2018, 

EM MOGI MIRIM. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 

167/2018 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO 

DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA 

DIRCE RODRIGUES DE OLIVEIRA OCORRIDO NO DIA 

25 DE JUNHO DE 2018. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Moção Nº 168/2018 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, O SENHOR 

MARCOS ANTONIO DIAS DOS SANTOS, PELO 

ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DO DOMINGO NO SAMBA. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 169/2018 -  

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ TEIXEIRA 

MACHADO" (ABTEM), PELA REALIZAÇÃO DA 5ª 

EDIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA "VIVA BEM 

COM A ABTEM" REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 

2018. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Moção Nº 

170/2018 - Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS COM A RENOVIAS, PELA REALIZAÇÃO DO 

EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS SETE ANOS DO 

PROJETO ECOLACRE QUE ATINGIU A MARCA DE 555 

CADEIRAS DE RODAS DOADAS. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Moção Nº 171/2018 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À 

BANDA LYRA MOJIMIRIANA PELA REALIZAÇÃO DA 
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7ª EDIÇÃO DO FESTIMM – FESTIVAL DE INVERNO DE 

MOJI MIRIM DE 29 DE JUNHO À 07 DE JULHO DE 2018. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 172/2018 - 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

À ATLETA BÁRBARA CECATO BARBOSA, DE MOGI 

MIRIM, PELA CONQUISTA DA MEDALHA DE BRONZE 

NO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES 

JUNIOR DE INVERNO DE NATAÇÃO, DISPUTADO NA 

CIDADE DE COLOMBO, ESTADO DO PARANÁ.  Autoria: 

CINOÊ DUZO. Moção Nº 173/2018 - Assunto: ASSUNTO: 

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A 

TODOS OS MOTORISTAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL, PELO DIA DO MOTORISTA A SER 

COMEMORADO EM 25 DE JULHO DE 2018. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 174/2018 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS, ÀS 

EQUIPES DIRETIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 

PROFESSORES, EDUCADORES, AUXILIARES, 

SECRETÁRIOS, INSPETORES, SERVENTES E 

MERENDEIRAS, PELO TRABALHO DE EXCELÊNCIA 

QUE REALIZARAM JUNTO AOS NOSSOS ALUNOS 

NESTE 1° SEMESTRE DE 2018. Autoria: CRISTIANO 

GAIOTO. Moção Nº 175/2018 -  Assunto: VOTOS DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AS ENTIDADES, 

APAE, CASA DA CRIANÇA, CCI, EDUCANDÁRIO, 

FONTE VIVA, ICA E LAR ANINHA, DESTACANDO O 

TRABALHO QUE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, 

PROFESSORES, EDUCADORES, AUXILIARES, 

ASSISTENTES SOCIAIS, SECRETÁRIOS, SERVENTES E 

MERENDEIRAS QUE REALIZARAM COM AMOR E 

EXCELÊNCIA JUNTO AOS ALUNOS NESTE 1° 

SEMESTRE DE 2018. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. 

Moção Nº 176/2018 - Assunto: VOTOS DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A ETEC E FATEC DE 

NOSSA CIDADE, DESTACANDO SEUS DIRETORES 

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS E ANDRÉ GIRARDI, BEM 

COMO OS COORDENADORES, PROFESSORES E TODA 
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EQUIPE, QUE NESTE 1° SEMESTRE DE 2018 

REALIZARAM UM TRABALHO DE EXCELÊNCIA 

JUNTO AOS NOSSOS ALUNOS. Autoria: CRISTIANO 

GAIOTO. Moção Nº 177/2018 -  Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR com um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. 

Márcio Antonio Salvador em 25 de junho de 2018. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº 178/2018 - 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

ao Time de Handebol Feminino Categoria Infantil do Clube 

Mogiano pela conquista do Campeonato Brasileiro de 

Handebol em Vitória, ES. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Não havendo mais proposituras, ou quaisquer outros 

documentos, para serem levados ao conhecimento do Plenário, 

e, como fosse o “Expediente” reduzido a trinta minutos, 

conforme Artigo 211, do Regimento Interno, não havendo 

tempo hábil, para uso da palavra, nesta parte dos trabalhos, o 

Sr. Presidente suspendeu a Sessão às 19 horas, 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: ITEM 

ÚNICO: “ex-vi” do disposto nos Artigos 208, § 7º e 211, do 

Regimento Interno: EM SEGUNTO TURNO: “ex-vi” do 

disposto no inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno: 

1. Projeto de Lei nº 31, de 2018, de autoria do Prefeito 

Municipal, “estabelecendo as Diretrizes a serem observadas, 

na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Mogi 

Mirim, para o exercício de 2019, e dando outras 

providências”; (posto a votos, sessão de hoje, Item Único, 

Segundo (2º) Turno, a Câmara aprovou, unanimemente, o 

Projeto de Lei nº 31/2018, do Prefeito de Mogi Mirim); (à 

sanção do Prefeito de Mogi Mirim). Finda a pauta constante 

da "Ordem do Dia", o Sr. Presidente passou, desde logo, à 
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parte dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", 

conforme determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº 

276/2010 (Regimento Interno vigente). Inicialmente, fez uso 

da palavra o Vereador Geraldo Vicente Bertanha. De início, 

ele registrou cópia de documento, que recebera, na data, 

oriundo da Prefeitura Municipal, para o administrador da 

Santa Casa, senhor Clodoaldo, comunicando que a Santa Casa 

tinha aceitado a proposta financeira da Secretaria Municipal 

de Saúde, considerando os ofícios nºs 215 e 218/2018, datados 

de 28 de junho de 2018, e todas as tratativas do convênio nº 

05/2018, de plantões médicos. Informou que a renovação do 

convênio seria, por doze meses, e que, no dia seguinte, seria 

realizada reunião, para tratativas do “ret-rat”, ou seja, do 

termo de retificação e ratificação do contrato. Depois, falou 

que continuava cobrando, junto à Companhia Ambiental do 

Estado - CETESB, uma ação efetiva e fiscalização acerca do 

mau cheiro, oriundo do Distrito Industrial I, e, para concluir, 

solicitou da prefeitura uma política pública, para ajudar, 

auxiliar e retirar os moradores de rua, do centro da cidade, 

pois o número desta população aumentara, dever-se-ia tomar 

providências, os vereadores eram cobrados, pela população, e 

a Secretária de Assistência Social, Leila Iazzetta, tinha 

agendado uma reunião, para trato do assunto, no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREA, na 

próxima quarta-feira. O próximo orador foi o Vereador 

Gérson Luiz Rossi Júnior, que, de início, abordou acerca do 

esporte, no município. Declarou, que apoiava e defendia a 

prática de atividades físicas e esportivas, as quais traziam 

qualidade de vida e afastavam as pessoas de caminhos 

tortuosos, sendo ferramenta importante, para mudança da 

sociedade; que, no município, podiam ser observados modelos 

de sucesso esportivo, tais como, o handebol feminino, do 

Clube Mogiano, o qual engrandecia o nome da cidade, e o 

Mogi Mirim Esporte Clube – MMEC, agremiação que tinha 

trazido muitas alegrias aos seus torcedores, que eram tímidas 

as propostas de práticas esportivas municipais, mesmo diante 

do esforço da administração, e lamentou a ausência de Mogi 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

11 

Mirim, nos Jogos Regionais, pois a cidade não enviara 

delegação, e que, ele pedia um esforço a mais, por parte da 

administração, para que o esporte fosse mais valorizado, em 

Mogi Mirim. Para concluir, destacou o Projeto de Lei nº 

62/2018, de sua autoria, declarando de utilidade pública a 

Associação Mogimiriana de Aeromodelismo – AMA, 

cumprimentou o senhor Rodrigo Bernardi de Faria, Presidente 

da AMA, presente, nas galerias, afirmou que o esporte era 

muito praticado, na cidade, há muito tempo, desde 1975, que 

havia uma pista, junto ao aeroporto, homologada pela 

Federação Brasileira de Aeromodelismo, e que, a AMA 

pretendia também, realizar um trabalho social, ligado à prática 

esportiva, e a entidade poderia avançar, em suas intenções, 

depois da declaração de utilidade pública. 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 versou a respeito do 

Requerimento nº 347/2018, de sua autoria, pelo qual solicitava 

informações de projetos, ou qualquer manutenção, na ponte, 

localizada na Estrada Municipal Rural dos Francos II – MMR 

– 215, no Bairro do Fundinho, interligação com outros 

bairros, tais como, Gabrielzinho e Palha Grande, estrada 

deveras utilizada, para a escoamento da produção agrícola e 

pelos moradores da área rural. Pediu solução urgente, para 

conserto da ponte, que estava precária há tempos, e lembrou, 

que muitos pedidos, por providências, já tinham sido feitos, à 

administração, através de indicações. Para encerrar, 

comunicou que o recesso da Câmara se daria, de 16 até 31 de 

julho, conforme dispositivo regimental. Novamente, na 

direção dos trabalhos, o Presidente da Câmara, Vereador Jorge 

Setoguchi, facultou o uso da palavra, ao próximo inscrito, 

Vereador Luís Roberto Tavares. Ele salientou o Requerimento 

nº 342/2018, de sua autoria, através do qual requereu 

informações sobre os procedimentos, que estavam sendo 

adotados, referentes à fiscalização do uso e comércio do 
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Cerol, artigo proibido, pela Lei Municipal nº 3662/2002, de 

sua iniciativa. Relatou, que eram vários os motociclistas, que 

não utilizavam a “anteninha” de proteção, porque não era de 

uso obrigatório, que o correto seria combater o comércio do 

Cerol, artigo de comercialização proibida, e que, ele buscava 

saber se a prefeitura estava fazendo a fiscalização, antes que 

alguém perdesse a vida. Depois, versou sobre questões 

relativas ao Parque das Laranjeiras, disse que estava sendo 

muito cobrado, pelos moradores do bairro, e, portanto, 

comunicava, que a Rua 15, paralela à Rodovia Élzio 

Mariotoni, rua que ligava o bairro, ao Horto Vergel, sendo via 

principal, no bairro, receberia melhorias; que os loteamentos 

Boa Vista e Parque dos Franciscanos estavam capturando a 

água, próximo da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, 

passando, por baixo do Parque das Laranjeiras, seguindo até o 

Parque dos Franciscanos; que os empreendedores estavam 

colocando sarjetas, na Rua 15, e o asfalto ficaria, por conta da 

prefeitura, que os dois empreendimentos estavam fazendo a 

canalização do esgoto, por bairro do Parque das Laranjeiras, 

portanto, estavam ocorrendo vários problemas, em virtude da 

obra, mas, por outro lado, a obra faria cessar o despejo de 

esgoto, no pequeno córrego, que desaguava, no Rio do Boa. 

Por fim, falou sobre a intenção da prefeitura de demolir o 

antigo prédio do posto de saúde, localizado, na Avenida Santo 

Antônio, para transformar o local, em área verde, e afirmou, 

que desejava ter acesso, ao laudo, que tinha apontado pela 

demolição. O próximo orador foi o Vereador Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino. Ele registrou a data, dia 02 de 

junho, Dia Internacional dos Bombeiros, e discursou, 

elogiando a categoria e parabenizando os bombeiros de Mogi 

Mirim, bem como, agradeceu ao prefeito Carlos Nelson 

Bueno, por ter atendido uma sua antiga reivindicação e o seu 

requerimento, transferindo um potente caminhão tanque, com 

capacidade de oito mil litros, do patrimônio da Secretaria de 

Agricultura, aos Bombeiros, para ser utilizado, no combate 

aos incêndios. Para encerrar, falou sobre a necessidade de 

centralização dos bombeiros, num ponto, na área central da 
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cidade, para diminuir o tempo de atendimento das ocorrências 

e assim, possibilitar salvar vidas, e sugeriu a implantação da 

sede dos bombeiros, no local, onde, atualmente, localizava-se 

o prédio do antigo centro de saúde, na Avenida Santo 

Antônio. A próxima oradora foi a Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros. Ela afirmou, que participara de reunião, 

com a nova Secretária de Saúde, Rosa Ângela, ao lado de mais 

sete vereadores; que a Secretária Rosa informara, que os 

procedimentos da Santa Casa passariam a ser auditados; que o 

relacionamento, entre Santa Casa e Prefeitura, estava 

melhorando, e, exemplo disso, tinha sido a transferência de 

um paciente idoso, da UPA, para internação, em leito, na 

Santa Casa, coisa que não acontecia, anteriormente; que dois 

pontos tinham sido acertados, entre administração municipal e 

Santa Casa, um deles, a verba dos procedimentos de alta 

complexidade, sempre paga, no quinto dia útil, do mês, a qual 

seria antecipada, para a terceira dezena, do mês anterior; que a 

municipalidade passaria a fazer o acompanhamento, das 

adequações da Santa Casa, e sublinhou a reunião, que seria 

realizada, no dia seguinte, para exposição dos planos de 

trabalho e metas a serem cumpridas, pelo hospital; que mais 

trinta dias se passariam, até assinatura do convênio, com a 

Santa Casa, e a Unidade de Avaliação e Controle faria o 

acompanhamento das metas; que a Secretária Rosa já tinha 

autorizado o pagamento das verbas à Santa Casa, sem glosa, 

todavia, sublinhava, que o convênio não seria apenas um 

trabalho técnico e jurídico, mas precisaria da assertiva das 

avaliações, a serem feitas, que a Secretária Rosa tinha 

solicitado, que o repasse da verba fosse feito, integralmente, 

no mês, em curso, para a Santa Casa, e que, a reunião tinha 

sido muito boa, bem como, a presença dos vereadores e a do 

corpo técnico jurídico e ainda, porque a Santa Casa tinha 

reconhecido, perante todos, que tinha dificuldades, para 

cumprir o conveniado, e a secretária esperava que, com os 

novos termos propostos, fosse possível um entendimento, 

entre Prefeitura e Santa Casa. O próximo orador foi o 

Vereador Moacir Genuário. Inicialmente, disse que o então 
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Secretário de Obras, Fábio de Jesus Mota, tinha sido o 

intermediário, na doação de um caminhão pipa, pela empresa 

International Paper, ao município, bem como, tinha sido 

trabalho do ex-secretário Fábio Mota também, o convênio do 

município, com o Governo do Estado, possibilitando a Mogi 

Mirim integrar o grupo de municípios, os quais tinham sido 

beneficiados, pelo Programa de Segurança de Trânsito, e que, 

o município tinha recebido quinhentos e sessenta e quatro mil 

reais, para utilização, no trânsito e nas suas vias públicas. Na 

sequência, abordou assunto da Rua 15, do Parque das 

Laranjeiras, assunto trazido à tribuna, pelo Vereador 

Robertinho, e concordou, com a contrapartida exigida, pelo 

prefeito, aos loteamentos, a qual era muito válida, porque 

assim, estavam sendo feitas guias e sarjetas e, em breve 

tempo, viria também o asfaltamento, e isto, seria, em partes, 

solução para os problemas do Parque das Laranjeiras. 

Finalizando, falou sobre a verba, que tinha sido conseguida, 

junto ao Governo do Estado, para recapeamento de ruas, em 

Mogi Mirim, e disse que, pela relação das ruas, ele não 

observava tanta necessidade, eram locais não tão precários, e 

haviam outros locais, com o asfalto, em piores condições, tais 

como, por exemplo, o Jardim Murayama I, onde o repasse 

poderia ser utilizado, socorrendo o bairro. O próximo orador 

foi o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. Ele 

mencionou o Projeto de Lei nº 60/2018, de sua autoria, para 

autorizar o município de Mogi Mirim a instituir a Campanha 

Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos. Sobre a 

temática, falou da importância da matéria, lembrou das 

dificuldades, para tratamento de picadas de animais 

peçonhentos, tais como, por exemplo, aranhas, cobras e 

escorpiões. Pediu, desde logo, o voto favorável dos pares, pois 

a proposta já era lei, em outras cidades, tais como, por 

exemplo, Campinas, Apucarana, Casa Branca, dentre outras, e 

destacou, que, pelo projeto, a Prefeitura faria campanhas 

educativas, para instrução dos populares, quanto ao uso e 

armazenamento de produtos potencialmente perigosos, os 

líquidos quentes, os fogos de artifícios, substâncias 
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inflamáveis, fiação elétrica, plantas tóxicas, medicamentos, 

dentre outros. Assim como, o Vereador Geraldo, o Vereador 

Orivaldo também comentou, sobre o mau cheiro, proveniente 

do Distrito Industrial I, e explicou, que se tratava de uma 

empresa, que fazia a reciclagem de óleo; que os membros da 

Casa de Santo Antônio, entidade que abrigava idosos, 

localizada, próxima à indústria, tinha-lhe feito um apelo, pois 

a “nuvem noturna de odor era muito forte”, que a indústria 

trabalhava, no período noturno, visando burlar a fiscalização, 

na prática do ato, e que, ele sugeria unir fileiras, com o 

Vereador Geraldo Bertanha, para que ambos fossem até a 

CETESB e aos departamentos da prefeitura, cobrando uma 

atitude, pois era impossível suportar o mau odor. A próxima 

oradora foi a Vereadora Sônia Regina Rodrigues. Ela 

comentou sobre a reunião, que tinha sido realizada, na última 

quinta-feira, com a presença dos representantes da Santa Casa, 

de seu provedor, Milton Bonatti, e de seu administrador, 

Clodoaldo, bem como, com a presença de membros da 

administração municipal, da Secretaria Jurídica, dos 

Vereadores e de membros da Secretaria de Saúde, ocasião, em 

que tinham sido apresentadas as reais condições da Santa 

Casa. Afirmou, que Mogi mirim precisava de uma grande 

melhora; que a reunião tinha sido proveitosa, haja vista o 

diálogo, que se desenvolvera, e ela estava esperançosa, 

acreditava na possibilidade de acordo, de parceria, entre a 

Prefeitura e a Santa Casa, pois, o que mais lhe preocupava, era 

a população, e o acordo seria benéfico à população. Depois, 

versou sobre o Parque das Laranjeiras, comentou que a Rua 

XV iria receber infraestrutura; que ela estava muito feliz, 

porque o trecho carecia até de iluminação, sem contar a poeira 

e o barro, e muitos vereadores se preocupavam, com o local, 

que a infraestrutura seria fruto de uma parceria, entre 

administração e empreendedores, dos loteamentos vizinhos, 

ao Parque das Laranjeiras, e que, ela estava muito satisfeita, 

com este ato, de iniciativa do Poder Executivo. Na sequência, 

fez uso da palavra o Vereador Tiago César Costa. Ele iniciou, 

versando sobre o antigo prédio do posto de saúde, localizado, 
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na Avenida Santo Antônio, lembrou que havia intenção da 

prefeitura, de demolir o prédio, e ali, instalar uma área verde, 

com previsão de início das obras, em 9 de julho, segundo 

informações, ventiladas pelo Secretário de Governo, Danilo 

Zinetti; que o Secretário de Governo Danilo deveria respeitar 

o artigo 109, do Plano Diretor do Município, que rezava, que, 

para demolição de imóveis, lançados, antes de 1965, era 

necessário parecer do CEDOCH, e estudos referentes, ao 

patrimônio histórico, bem como, no caso de demolição, dar 

destinação ao local, para que não se tornasse uma área ociosa, 

portanto, o vereador pediu prudência, no processo, e que, 

fosse observado o Princípio da Legalidade, em vigor, ao invés 

de o “Secretário de Governo sair, dando declarações, sem 

cumprir a lei”. Registrou seu repúdio, diante da ausência de 

uma delegação de Mogi Mirim, nos Jogos Regionais, 2018, 

lembrou que, quando jovem, tinha representado a cidade, nos 

Jogos Regionais, na cidade Mococa, jogando futebol, que a 

participação era muito importante, levaria o nome de Mogi 

Mirim, ao  conhecimento de todo o Estado de São Paulo; que 

era lamentável a situação do esporte, na cidade, as quadras 

abandonadas, não existiam investimentos, o orçamento do 

esporte era pífio, o esporte estava “jogados às traças”, os 

jogadores amadores de basquete, das quadras do Zerão, sem 

condições de realizar a prática, que o esporte significava 

saúde, e que, o prefeito não dava a devida importância à 

prática esportiva, no município, não ajudava as entidades 

correlatas, portanto, “o prefeito deveria ter bom seno, mais 

zelo e pensar, no esporte, em Mogi Mirim”. O próximo orador 

foi o Vereador Alexandre Cintra. Ele abordou a temática dos 

moradores de rua. Salientou, que concordava, com aquilo que 

tinha dito o Vereador Geraldo Bertanha; que ele também 

notara um crescimento da população de rua; que era 

impossível, atualmente, transitar pelas praças centrais da 

cidade, no período noturno, haja vista o abandono dos 

logradouros, a falta de segurança, a falta de iluminação, sendo 

que as praças Floriano Peixoto e Rui Barbosa eram um 

caminho comum, para os estudantes das EE Coronel Venâncio 
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e Monsenhor Nora; que ele se preocupava, porque, nesses 

locais, permaneciam usuários de drogas, sendo estes, 

estudantes e moradores de rua, portanto, ele reforçava o 

convite, para a reunião, no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREA, na próxima 

quarta-feira, para trato do assunto, com a presença da 

Secretária de Assistência Social, Leila Iazzetta, a fim de que 

ela pudesse apresentar um plano, qualquer solução imediata à 

problemática. Registrou a presença, nas galerias, do ex-

presidente da OAB de Mogi Mirim, Dr. Alcides Pinto da Silva 

Júnior. Colocou ainda, sua preocupação relativa às pichações, 

que estavam ocorrendo, em grande número, na cidade, 

transformando a sua aparência. Citou pichações, na antiga 

agência da Caixa Econômica – CEF, na praça central, em 

residências, no centro e na periferia, nos monumentos 

públicos e conjecturava, se não seria uma única gangue, pois 

lhe parecia ser o mesmo traço de mensagem; que a pichação 

não era cultura, tampouco, arte, grafite, era, na verdade, dano 

ao patrimônio de todos, vandalismo, crime ambiental, previsto 

no artigo 65, da lei nº 9.605/1998, com detenção de três meses 

a um ano e multas; que ele estava trabalhando, num projeto de 

lei a respeito do tema, para criminalizá-lo, em nível municipal, 

porque as pichações estavam incomodando-o, sobremaneira, e 

desde já, ele solicitava o apoio dos pares, para uma Mogi 

Mirim bonita, limpa de vandalismo. Por fim, mencionou a 

abertura do Festival de Inverno de Mogi Mirim – FESTIMM 

2018, noite que tinha sido agradabilíssima, e parabenizou os 

organizadores, pela abertura. Sublinhou, que o festival já era 

um acontecimento regional, e recebia apoio dos Governos 

Estadual, através do Proart e ICMS; do Federal, pela Lei 

Rouant, e do Municipal, bem como, de empresas da cidade e 

da Associação Comercial – ACIMM, sendo, portanto, projeto 

sério, que trazia também, o turismo a Mogi Mirim. O próximo 

orador foi o Vereador André Albejante Mazon. De início, ele 

também repudiou a ausência de uma delegação mogimiriana, 

nos Jogos Regionais, de 2018, e lamentou o abandono do 

esporte, em Mogi Mirim. Depois, versou sobre a Santa Casa, 
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disse que estranhava o desconhecimento da Secretária 

Municipal de Saúde, acerca dos praxes e procedimentos da 

Santa Casa, porque já se contava um ano e meio, de governo 

municipal, o prefeito era experiente, portanto, não poderia 

alegar desconhecimento, deveria ter pleno conhecimento dos 

procedimentos da Santa Casa, suficientemente, para tomar 

decisões rápidas e, na sua opinião, havia falta de interesse, 

falta de disposição, por parte do Poder Executivo, quando o 

assunto era ajudar a Santa Casa, e, exemplo disto, tinha sido a 

dificuldade de renovação de convênio, no primeiro mês do 

mandato, em 2017, bem como, a atual renovação, a qual 

poderia ter sido prevista e negociada, anteriormente, e ainda, o 

corte de 20% do convênio, com a UANA, dentre outras 

ocasiões, e isto tudo era muito ruim, a Santa Casa deveria ser 

tratada, com mais carinho, por parte do Poder Executivo. 

Falou ainda, sobre o Projeto de Lei nº 57, de 2018, de sua 

autoria, declarando, como de interesse público, dado seu 

interesse histórico, cultural e esportivo, para o Município de 

Mogi Mirim, a área do Mogi Mirim Esporte Clube – MMEC, 

protegendo assim, a área do estádio, trazendo, desta forma, um 

pouco de segurança, a fim de que a área, em referência, fosse 

utilizada somente, para finalidades esportivas, como tinha sido 

a intenção do doador, quando da cessão da área, em 1947. Na 

sequência, fez uso da palavra o Vereador Cinoê Duzo. Ele 

teceu críticas ao governo municipal e salientou, que há um 

ano e meio, havia “desgoverno municipal”; que o prefeito 

deveria levar “nota zero”, porque havia mato alto, na cidade 

toda, buracos, iluminação precária, ausência de remédios, nas 

UBSs, e falta de segurança; que o prefeito lembrava, ao 

vereador, o filme “O Demolidor”, porque já tinha demolido 

uma casa antiga, localizada, atrás do Colégio Imaculada, e, 

agora, desejava demolir o antigo prédio do centro de saúde, e, 

ao invés de fazer esta demolição desnecessária e de rasgar 

dinheiro do povo, ele deveria sim,  reformar o prédio, torná-lo 

seu gabinete, e, assim, retirar-se do aluguel de salas, na 

Avenida Pedro Botesi, onde se localizava o seu gabinete; que 

o prefeito estava demolindo a cidade, literalmente; que o 
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prefeito se utilizava da “conversinha”, de que, através do 

esporte, iria retirar crianças das ruas, resgatar vidas, através do 

esporte, mas ele estava sendo mentiroso, porque não investia 

sequer um centavo, em esporte, não recuperava as praças 

esportivas e tinha tolhido a participação dos atletas 

mogimirianos, nos Jogos Regionais, de 2018,  a desculpa da 

falta de dinheiro, todavia, todos sabiam, que o prefeito tinha 

dinheiro, para pagar o aluguel das salas do seu gabinete, que 

investir, no esporte, era reduzir a fila da UPA, era trazer 

qualidade de vida, ao cidadão, e que, o prefeito deveria trocar 

as lentes de seus óculos, para enxergar, de fato, Mogi Mirim. 

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 Antonio Romanello, Dirce 

Rodrigues de Oliveira e Márcio Antonio Salvador, falecidos, 

recentemente. Nada mais 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 20h20, do que, para constar, determinou a lavratura 

da presente Ata, a qual, após achada conforme, discutida e 

aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 


