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           ATA DA DÉCIMA OITAVA (18ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

 

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

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

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

Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares, a 

Décima Oitava (18ª) Sessão Ordinária do Terceiro (3º) 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 06 

de junho de 2019. 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), Fábio de 

Jesus Mota (05), Geraldo Vicente Bertanha (06), Gérson Luiz 

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

(09), Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino (10), Marcos 

Antônio Franco (11), Maria Helena Scudeler de Barros (12), 

Moacir Genuário (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 
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106, da citada Resolução, convidou o Vereador Tiago César 

Costa para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. Cumprida dita providência, dando por iniciada a 

parte reservada ao "EXPEDIENTE". Na sequência, o Sr. 

Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 

Vereadores os seguintes REQUERIMENTOS, hoje 

endereçados à Mesa (aprovados pela Casa): Requerimento Nº 

356/2019 -  Assunto: REQUER A RETIFICAÇÃO DE DATA 

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA APROVADO ATRAVÉS DO 

REQUERIMENTO 351/2019 PARA TRATAR DA LEI 

ORDINÁRIA Nº 5935 QUE "INSTITUI NO CALENDÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM O DIA 

MUNICIPAL DA CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE DA 

VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA". Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 357/2019 

-  Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, PROVIDÊNCIAS JUNTO A ELEKTRO 

MANUTENÇÃO NO RAMAL DE ALTA TENSÃO DE 

ENERGIA PÚBLICA, LOCALIZADO NA SAÍDA 161- A 

DA SP-340 PISTA NORTE, QUE ACESSA A RUA SANTA 

CRUZ. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 

358/2019 -  Assunto: REQUEIRO AO EXMO. SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE 

FORNECER TRANSPORTE EXCLUSIVO PARA OS 

PACIENTES DE RADIOTERAPIA, QUE FAZEM 

TRATAMENTO EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 359/2019 

- Assunto: REQUER AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO QUE INFORME 

A ESTA CASA DE LEIS O NÚMERO ATUAL DE 

AGENTES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, LOCAIS ONDE 

ATUAM E QUEM É O RESPONSÁVEL DIRETO POR 

ESSES PROFISSIONAIS. Autoria: MARCOS ANTONIO 

FRANCO. Requerimento Nº 360/2019 - Assunto: REQUER 
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AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON 

BUENO INFORMAÇÕES SOBRE A FALTA DE 

CADEIRAS DE RODAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO. Autoria: MARCOS ANTONIO 

FRANCO. Requerimento Nº 361/2019 -  Assunto: REQUER 

INFORMAÇÃO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 

CARLOS NELSON BUENO SOBRE ESTUDOS QUE 

VIABILIZEM A MUDANÇA DE MÃO DE DIREÇÃO EM 

FRENTE A ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM (APD). Autoria: 

MARCOS ANTONIO FRANCO. Na sequência, o Sr. 

Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do 

Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação Nº 558/2019 -  Assunto: 

Solicita ao Sr. Prefeito Municipal, através de sua Secretaria 

competente, providências para que sejam efetuados trabalhos 

de nivelamento/recapeamento do asfalto junto aos PVs (poço 

de visita do SAAE), na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo 

Campos sentido bairro centro.  Autoria: FABIO DE JESUS 

MOTA. Indicação Nº 559/2019 -  Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através 

da Secretaria de Obras, Habitação e Serviço providências para 

viabilizar o recapeamento de várias ruas dos bairros da Santa 

Cruz e Jardim Santa Ana.  Autoria: FABIO DE JESUS 

MOTA. Indicação Nº 560/2019 -  Assunto: SOLICITO AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO, JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE, 

PROVIDENCIE A COLOCAÇÃO DE CASCALHO NO 

INÍCIO DA AVENIDA BRASIL – BAIRRO DA SANTA 

CRUZ.  Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Indicação Nº 

561/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, JUNTAMENTE 

COM A SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO E 

MELHORIAS NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DO 

TOMATEIRO (MMR-231), COM RELAÇÃO AOS PONTOS 

CRÍTICOS NO PAVIMENTO. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 562/2019 -  Assunto: SOLICITO 
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AO EXECUTIVO MUNICIPAL OPERAÇÃO TAPA 

BURACO NA RUA 25 DE JANEIRO, LOCALIZADA NA 

SANTA LUZIA, NESTA CIDADE. Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 563/2019 

- Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria 

competente, para que seja feita manutenção na Praça dos 

Estudantes – Jd. Flórida. Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. 

Indicação Nº 564/2019 -  Assunto: SOLICITA AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL, QUE ATRAVÉS DE SUA 

SECRETÁRIA COMPETENTE, REALIZE SERVIÇOS E 

OBRAS DE “TAPA BURACOS OU RECAPEAMENTOS” 

NA RUA FRANCISCO ANTONIO GONÇALVES, JARDIM 

PRIMAVERA II.  Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Indicação Nº 565/2019 -  Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito 

Municipal, que através de sua Secretária competente 

determine ações sistemáticas, com o fechamento definitivo do 

acesso irregular no final da rua Profa. Neide Gonçalves 

Nachon e da Rua Francisca Brasil Brandão - bairro Murayama 

I. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 

566/2019 -  Assunto: SOLICITO AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, PROVDÊNCIAS CONFORME 

SOLICITAÇÕES DO CONSEG ATRAVÉS DO OFÍCIO 

02/05/2019. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Indicação Nº 567/2019 - Assunto: INDICO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL 

COMPETENTE A LIMPEZA DOS BUEIROS DA 

AVENIDA 22 DE OUTUBRO, EM ESPECIAL DEFRONTE 

A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA VISAFRAN SEGUROS, 

CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSEG ATRAVÉS DE 

OFICIO Nº 03/05/2019.  Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR.  Indicação Nº 568/2019 - Assunto: INDICO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA A INSTALAÇÃO DE UMA CÃMERA DE 
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MONITORIAMENTO NO TREVO DE ACESSO À SP-340 

PROXIMO A CHURRASCARIA DO TCHÊ CONFORME 

SOLICITAÇÃO DO CONSEG ATRAVÉS DE OFICIO Nº 

04/05/2019.  Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Indicação Nº 569/2019 -  Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

JOAQUIM FIRMINO, LOCALIZADA NO CENTRO.   

Autoria: JORGE SETOGUCHI. A seguir, o Senhor Presidente 

submeteu à apreciação e votação dos nobres Vereadores as 

seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela 

Casa): Moção Nº 138/2019 -  Assunto: MOÇÃO HONROSA 

DE APLAUSOS AO SECRETÁRIO IVAIR BIAZOTTO 

PELA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO 

AMBIENTE COM ATIVIDADES DIVERSAS PARA A 

POPULAÇÃO, CUJO PONTO ALTO FOI DIA 05 DE 

JUNHO COM A INAUGURAÇÃO DA URR – UNIDADE 

DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Moção Nº 139/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA LAZARA 

MARIA TAVARES, GENITORA DO VEREADOR LUIZ 

ROBERTO TAVARES, OCORRIDO DIA 04 DE JUNHO DE 

2019. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Moção Nº 140/2019 -  Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR JOSE APARECIDO 

SCAPIN, OCORRIDO DIA 06 DE JUNHO DE 2019. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. A 

seguir, o Sr. Presidente colocou à disposição dos Srs. 

Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 

862, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 822, 883, 

884, 872, 944, datados de 29, 31 e 30 de maio e 06 de junho 

de 2019, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito 

Municipal, José Augusto Francisco Urbini, respectivamente, 

respondendo a respeito da Indicação nº 401/2019; Indicação 

nº 476/2019; Requerimento nº 266/2019; Indicação nº 

520/2019; Indicação nº 507/2019; Requerimento nº 278/2019; 
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Indicação nº 468/2019; Requerimento nº 290/2019; Indicação 

505/2019; Requerimento nº 256/2019; Requerimento nº 

257/2019; Requerimento nº 243/2019; Indicação nº 306/2019; 

Requerimento nº 311/2019 e Requerimento 267/2019, desta 

Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos Senhores 

Vereadores interessados); Ofício nº 7281500/2019 – GRGO-

DERIN-SEGER, datado de 21 de maio de 2019, com assunto 

referente a “Emissão de Selo Comemorativo”. Subscrita pela 

Empresa Brasileira de Correios Telégrafos, assinado por 

Gilmar Santos Castello, Chefe de Departamento, em resposta 

ao Requerimento 241/2019, de autoria do Vereador Gérson 

Luiz Rossi Júnior; (arquive-se, após dar ciência ao edil); 

Ofício GS.SDE nº 344/2019 – Subscrita em resposta ao 

Requerimento nº 219 de 2019, datado de 21 de maio de 2019, 

pelo Governo do Estado de São Paulo, e assinado pelo Chefe 

de Gabinete Thiago Rodrigues Liporaci; (arquive-se, após dar 

ciência ao edil signatário); Ofício nº 0403/2019 – EC/GAB, 

datado de 07 de março de 2019, subscrito pelo Deputado 

Estadual Edmir Chedid, com assunto referente a: “Emenda 

impositiva de R$ 100.000,00 em prol da população do 

município, ao custeio da área de saúde”; (arquive-se); 

Circular, datada de junho de 2019, subscrita pela senhora 

Cristiany de Castro, Presidente Federação das APAES do 

Estado de São Paulo, encaminhado revista APAE em 

destaque; (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. Com a 

palavra, Vereador Tiago César Costa: “Boa noite, senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, 

imprensa, internautas, boa noite. Hoje, falo sobre algumas 

declarações do atual prefeito, Carlos Nelson Bueno, 

veiculadas na imprensa local, chamando a minha atenção, ele, 

que nunca respondia a quase nada que pedimos nesta Casa de 

Leis, vários relatórios foram entregues para sua Secretária de 

Educação, Flávia Rossi, e ele foi até o jornal A Comarca, no 
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jornal do dia 08 de junho de 2019, com a seguinte matéria: 

“Terrorismo: [...] aliás, o Prefeito elogia as ações de Flávia 

Rossi, frente às duas secretarias, na Educação, 

especificamente, enalteceu o resultado de excelência, 

alcançado pelo município, dando um recado aos críticos: há 

algumas pessoas que olham apenas a goteira da porta principal 

da escola, na verdade, não enxergam nada, só fazem 

terrorismo, disparou em clara referência ao Vereador Tiago 

Costa (MDB), vereador que é incisivo nas questões estruturais 

de creches e escolas da rede municipal de ensino. Uma goteira 

não pode desmerecer todo um trabalho, completou”. Senhor 

prefeito, com todo respeito, acho que o senhor é quem não 

enxerga direito, pela idade do senhor, e está na hora de usar 

óculos, ou procurar alguns relatórios que enviei, para sua 

Secretária de Educação, que é tão competente, Flávia Rossi. 

Não é apenas uma goteira na porta da escola, vá, em minha 

página do Facebook, se o senhor sabe mexer lá, veja a 

quantidade de escolas e creches sem estruturas. Esta semana 

filmei um botijão de gás, que estava dentro da cozinha, e em 

nenhuma escola há o laudo do Corpo de Bombeiros, nem nas 

creches. Sou eu quem não enxergo direito? Peça para sua 

Fiscalização, Vigilância Sanitária, Bombeiros irem nas 

escolas e nas creches, pergunte, quem é que está enxergando 

errado, eu, ou o senhor?! Eu o desafio a ir nas escolas e 

creches, para ver a situação em que se encontram. Com todo 

respeito, terrorismo faz o senhor, há 12 anos, o senhor, que 

nunca entrou numa escola, numa creche, ou num postinho de 

saúde, porque é fácil morar em condomínio fechado, estudar, 

em escola cara, particular e usar o Hospital Albert Einstein, se 

precisar ir, vai de helicóptero, enquanto o povo sofre, na UPA, 

nos CEMPIs, nas EMEBs, é isso, simples assim. Para fechar, 

com chave de ouro, segundo a secretária, no jornal O Popular 

– eu achei de uma extrema e absurda soberba, o que Flávia 

Rossi declarou no jornal, os seguintes dizeres: “A derrota 

esperada: a derrota, com a rejeição do projeto PPA, no 

entanto, já era esperada, inclusive, pelo Prefeito Carlos 

Nelson Bueno, que admite um desgaste com a Casa de Leis e 
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sabe que pode ter dificuldades em aprovar alguma lei, no 

futuro. Em um evento, nesta semana, ao citar Vereador 

Orivaldo Magalhães, que estava presente, chamou-o de líder 

da bancada de três, referência ao próprio Vereador Fábio 

Mota e Vereador Manoel Palomino. Flávia Rossi também 

confessou, que sabia o resultado de segunda-feira. Segundo 

ela: ficou bem claro, qual era o projeto, eles queriam o quê? 

Um desenhinho do hospital”? Bacana este estilo, né?! Não é 

sempre que o Brasil perde para Alemanha, de 7 a 1, e não é 

sempre que nosso Coronel Carlos Nelson perde, de 14 a 2, em 

uma Casa de Leis, sendo ele um homem tão experiente. Na 

próxima vez, Flávia Rossi e Carlos Nelson, tragam não apenas 

um desenhinho do hospital, tragam a forma como povo pagará 

esse desenhinho do hospital e como será. Tentem convencer 

mais que dois, só isso. Ou os senhores querem que eu desenhe 

a situação das escolas, das creches e dos postos de saúde? 

Vamos juntos, para fazermos, juntos, o desenho, Flávia Rossi 

e Carlos Nelson. E, por favor, já que os 10 milhões estão 

sobrando, não criem o caos novamente, não, para depois 

gastarem o dinheiro, criando o caos, para culparem os 14 

vereadores, os que reprovaram o seu projeto, sugiro que 

invista o dinheiro, faça a coisa certa, você já está com 500 

“paus” a mais do MAC, que o senhor ajudou a dar o calote e 

não pagará mais. Muito obrigado, presidente”. Com a palavra, 

Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite a todos. Assunto: Saúde 

pública de Mogi Mirim, um zero à esquerda. Passando pela 

Avenida Santo Antônio pude verificar, in loco, o início da 

demolição do antigo posto de saúde, e pergunto a vocês: um 

projeto futuro, naquele local, contemplará uma praça? A 

pergunta é: Mogi Mirim, neste exato momento, precisa de 

uma nova praça? Carlos Nelson, você está de brincadeira, 

prefeito. Aponto alguns problemas, mas darei algumas 

sugestões, algumas soluções, tais como, por exemplo, 

atualmente, o prefeito gasta quase 20 mil reais, com o aluguel 

de seu gabinete, e a sugestão é: aproveite a localização, onde 

está este atual prédio do posto de saúde abandonado, faça um 

prédio, aproveitando aquela base, contemplando seu gabinete, 
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a Secretaria Jurídica, que também paga aluguel, a Secretaria 

de Planejamento, que também paga aluguel, resolvendo assim 

o problema. Será um dinheiro bem aplicado, acabando com o 

absurdo de rasgar dinheiro do povo, com aluguel, ficando 

próximo ao centro, localizado próximo à prefeitura, onde se 

localiza também a Câmara Municipal, e deveria ser o mesmo 

local, onde se encontra o gabinete do prefeito. Caso o senhor 

ache não ser possível reconstruir e fazer sua base, seu 

gabinete, por medo da população, caso queira continuar se 

escondendo da população, na Avenida Pedro Botesi, por que 

não, falando em saúde pública? Com 10 milhões faça um 

novo posto de saúde, ou seja, uma nova UANA, e assim 

desafogará o caos da Zona Leste, atendendo ao resto da 

população de Mogi Mirim. Apontei o problema e dei a 

solução, alternativa A. Construa seu gabinete e algumas 

secretarias, acabe com o absurdo de seu aluguel, que joga 

dinheiro fora. Alternativa B: o que é de necessidade e mais 

urgência na cidade? É a saúde pública. Por que não construir 

uma nova UPA? No centro da cidade, com uma ótima 

localização, assim resolveremos dois problemas, deixando de 

existir o caos, na Zona Leste, onde tudo se concentra e 

poderíamos, numa logística entre os bairros, entre Centro, 

Martin Francisco, Jardim Planalto, Aterrado, Santa Cruz e 

assim por diante. Fica aqui a sugestão, não apenas “taco 

pedra”, construo algo, com as próprias pedras. Hashtag: fica a 

dica. Boa noite”. Com a palavra, vereador Gérson Luiz Rossi 

Júnior: “Boa noite, senhor presidente, nobres membros da 

Mesa, senhoras e senhores colegas vereadores, imprensa e 

munícipes. Gostaria de reforçar e expor a importância de um 

requerimento aprovado na semana passada, por motivo de 

luto, pelo falecimento do Vereador Luiz Roberto de Souza 

Leite, não pudemos nos manifestar. Gostaria de falar sobre a 

área de APP do Parque das Laranjeiras. Devido as assinaturas, 

as obras começarão, assim como já ocorrem as remoções das 

famílias nas áreas de APP. Solicito, através do Requerimento 

nº 355, que o município, juntamente com a Secretaria de Meio 

Ambiente e a de Obras, assuma essa área, como área do 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

10 

município, como área pública, para evitar problemas futuros, 

porque de nada adiantará uma remoção, se a prefeitura não 

fizer o cerca e o plantio de árvores, pois, se a área é verde, 

deve-se plantar árvores e cuidar dela, para que não aconteçam 

novas invasões. Evitando novas invasões, através da posse 

legítima dessa área, sendo ela pública, nossa sugestão é que, 

além de assumir, plantar e cercar, realize-se a execução de 

equipamentos públicos, dentro dessa área, beneficiando a 

própria população do Parque das Laranjeiras, por exemplo, 

nessa área, há um campo de futebol, eu sugiro a formatação 

dele, para que seja utilizado pelos moradores, assim como, 

implantação de academia ao ar livre, parque infantil, todos 

esses equipamentos, que não afetam a APP, integrando-os, 

naquele local, e trazendo, desta forma, um valor social para as 

famílias que lá residem. A mesma coisa acontece com a área 

do Núcleo Integrado de Ações Social – NIAS. Fiz um 

requerimento, há quinze dias, pois havia cavalos ocupando 

aquele espaço de área verde, a fiscalização conseguiu retirá-

los do local, mas é preciso agir da mesma maneira, como foi 

no Parque das Laranjeiras, cercando, plantando árvores e 

transformando aquela área, em um local verde, pois é o 

objetivo daquele espaço. Solicito essas duas áreas, para que o 

município tome posse e as transforme, porque necessitamos 

de áreas verdes, no município, e nada mais justo, do que essas 

duas áreas se integrarem, já que são APPs, para que possam 

ter suas funções ambientais. Outro assunto que trago é sobre o 

requerimento de hoje, aprovado pelos nobres vereadores. Um 

paciente me informou, que fará radioterapia, pois tem câncer, 

ele necessita de 20 viagens a São João da Boa Vista, para 

fazer a radio, além dele, são levados mais 7 pacientes, no 

mesmo transporte. Vereador Marcos Franco pode nos ajudar a 

refletir sobre o assunto. Os outros pacientes são levados para 

outros tipos de tratamento, tais como, para o AME e a outras 

referências, junto ao SUS, localizadas, hoje, em São João. 

Esse paciente chega às 7 horas, faz a radioterapia, em 20 

minutos, meia hora, sei, pois tenho essa informação, depois, 

ele fica aguardando os outros pacientes serem atendidos, com 
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maior tempo de espera e atendimento, o que acaba deixando-o 

mal, porque a radioterapia, o tratamento de câncer, para quem 

sabe e conhece e quem passa por isso, com integrantes da 

família, sabe como é difícil, por conta disto, solicitamos ao 

setor de transporte que faça um transporte exclusivo, para 

esses pacientes, que necessitam voltar, rapidamente, para casa. 

Verificada essa situação, solicitamos, através do 

Requerimento nº 358, providências do Executivo. Obrigado, 

Excelência”. Com a palavra, Vereador Jorge Setoguchi: 

desiste. Com a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: 

desiste. Ato contínuo, o Senhor Presidente da Câmara, 

Vereador Manoel Eduardo Pereira da C. Palomino, solicitou 

ao 1º Vice-Presidente, Vereador Geraldo Vicente Bertanha, 

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

Presidente ocupou a direção da Mesa e facultou o uso da 

palavra ao Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino: “Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas 

vereadores, público aqui presente e imprensa, boa noite a 

todos. Vim aqui, para esclarecer o que foi citado pelo meu 

colega, Vereador Tiago Costa, e pelo que saiu, no jornal O 

Popular. Quero dizer, que, no dia da inauguração da 

Cooperativa de Coletas de Resíduos Sólidos, alguns 

vereadores estavam presentes, menos o Vereador Tiago Costa, 

que não estava presente. O prefeito sim, em sua fala, 

cumprimentando os vereadores, cumprimentou o Vereador 

Orivaldo Magalhães e fez referência e, realmente, disse que o 

Vereador Orivaldo Magalhães é líder de 3, exatamente, como 

está no jornal e vim, para esclarecer, de qualquer forma o 

faria, e porque você trouxe isso. Entendo, que Vereador 

Orivaldo Magalhães é líder do prefeito, na Câmara, e está 

aqui, para trazer as questões do prefeito, não é líder de 1, de 2 

ou de 3, e sim do prefeito municipal. Não entendi, o prefeito 

não citou, isso que é muito importante frisar aqui, com todo 

respeito, ao jornal O Popular, que foi infeliz, nesta fala, ao 

citar o nome dos vereadores, no caso o Vereador Fábio Mota e 

eu, talvez, seja pela questão da votação, mas, que fique bem 

claro, eu não voto, só voto, em questão de desempate, ou seja, 
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não votei a questão do hospital. Com o jornal, citando meu 

nome, fiquei sem entender também, não sei quem é a terceira 

pessoa, mas garanto que não seja eu, sou Presidente da 

Câmara Municipal e assumi essa função, com muita seriedade, 

conduzo meus trabalhos, como Presidente da Câmara, da 

melhor forma possível, procurando sempre enaltecer e levar o 

nome da nossa Câmara, fortalecendo nosso trabalho, no 

Legislativo, fato este, que ficou comprovado, no início das 

obras do Parque das Laranjeiras, quando chamei todos os 

vereadores, para que subissem ao palanque, ao meu lado, 

enaltecendo o trabalho da Câmara. Levo meu trabalho a sério, 

não faço parte desses 3 e não entendi, o prefeito talvez tenha 

sido infeliz em sua colocação, assim como, foi o jornal O 

Popular, citando meu nome, porque, quem estava presente viu, 

que o prefeito não citou o nome de ninguém, que isso fique 

bem claro. Estou aqui, para fazer meu trabalho com seriedade 

e assim o farei, com imparcialidade, pois não tenho vínculo 

nenhum com o prefeito, enfim, sou o Presidente da Câmara e é 

assim, que conduzirei meus trabalhos, com seriedade, 

pautando minhas decisões dessa forma e tomando-as de 

acordo com o que acho que deva ser feito e no interesse da 

população. Está certo, pessoal?! Que isso fique bem claro”. 

Novamente, na direção dos trabalhos, o Senhor Presidente 

Câmara, Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, 

facultou o uso da palavra, ao Vereador Marcos Antônio 

Franco: “Boa noite, primeiramente, ao nosso Deus, nosso 

Senhor Jesus Cristo, ao presidente desta Casa, aos vereadores, 

vereadoras, público aqui presente, a imprensa e ao meu colega 

Giliari, que trabalha, como motorista, no departamento de 

saúde, seja bem-vindo. Vim, para completar a fala do 

Vereador Gérson Rossi, e o colega motorista sabe o que irei 

falar aqui. Vereador Gérson Rossi, sobre pacientes, que fazem 

radioterapia, quimioterapia.  Cheguei a levar paciente, a São 

João da Boa Vista, e o atendimento leva, em torno de 20 

minutos. O paciente sai do local destruído, e aproveitam as 

vans, para levar todos esses pacientes juntos, sendo pacientes, 

que vão para o AME, até pacientes, que vão para 
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Divinolândia, e eles acabam pagando pelos outros. Eu acho 

que o transporte deveria ser individual, porque, quando o 

paciente faz radio, ou quimioterapia, o tratamento o deixa 

debilitado, deixando-o mal e podendo ele, inclusive, vir a 

óbito, então, o transporte deveria ser exclusivo ao paciente. Eu 

agradeço, Vereador Gérson Rossi, por levantar este assunto, e 

me informarei, com Alex, sobre isso, porque eu não concordo 

com um paciente ir com outros, que têm outros tipos de 

problemas, por conta disto, conversarei com Alex, amanhã, 

porque há a possibilidade de correção no transporte. O 

requerimento, feito por você, está certo. Vejo muita coisa 

acontecer nesta prefeitura, você está aqui e, para que o 

problema seja resolvido, ele se encontra do outro lado, ou 

seja, primeiro vimos aqui, vota-se o requerimento, este vai 

para o gabinete do prefeito, depois, passa-se para o secretário, 

para depois chegar aqui e, por que não agilizar? É o que farei 

amanhã, porque o paciente não pode ficar esperando. Quero 

falar sobre mais um problema, sobre a Associação dos 

Portadores de Deficiências – APD. Liguei, na sexta-feira, para 

o Vereador Fábio Mota, e estavam lá: os “marronzinhos” e os 

motoristas das vans, “quebrando o pau”. Fui até lá, porque era 

palestra da Vereadora Sônia Regina Rodrigues, sobre drogas, 

e meus parabéns, vereadora, gostei muito. Enfim, chegando lá, 

eu me deparo com a cena do “marronzinho” e dos motoristas 

“quebrando o pau”. Não tiro a razão dos guardas de trânsito, 

nem dos motoristas, porque muitas vezes desci pacientes ali, 

Vereador Luís Roberto Tavares é testemunha disso, inclusive, 

ele até fez um requerimento sobre isso. Descendo paciente, no 

meio da rua, há trânsito de ônibus, carro e, na rua, estacionam-

se veículos dos dois lados, ficando apenas um corredor. Dei a 

ideia para um “marronzinho”, para retirar a calçada, de um dos 

lados da rua, para que se estacionem carros, como o lado 

direito, mas não sei se o Vereador Fábio Mota concorda, com 

minha ideia, peço, que isso seja feito, e peço isso, desde a 

gestão de Gustavo Stupp. No dia, em que um ônibus, ou uma 

pessoa distraída, com a porcaria de um celular, atropelar um 

paciente, naquele local, eu garanto para vocês que “a batata 
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vai assar”, e me desculpem a palavra, mas o “pau vai comer”, 

porque todas às vezes, que desço pacientes, naquele local, 

vejo o perigo que é. Filmei, gravei e tirei foto, esperarão, para 

“ferrar com a vida” de um paciente, ou de um motorista?! O 

que me irrita na prefeitura é a “lerdice” de certos secretários, 

como alguns são mortos! Como pode ser lerdo desse jeito?! 

Eu não tenho paciência, eu queria, que esses caras lerdos 

andassem comigo, por uma semana, para ficarem bons, e eu 

garanto, que ficarão bons de serviço. Vá ser lerdo assim nem 

sei onde, peço, há 5 anos, para arrumarem aquele local. No 

dia, que alguém machucar algum paciente, naquela rua, 

gravem o que estou falando aqui, a “batata vai assar”. Boa 

noite a todos”. Com a palavra, Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros: “Senhor presidente, quero cumprimentá-

lo, pela fala. Realmente, esta presidência me surpreende, eu o 

coloco, com muito carinho, assumindo um papel, que em um 

primeiro momento me preocupei, mas tem meu aval, minha 

satisfação de ser presidida pelo senhor, que conduz a sessão, a 

parte administrativa da Casa, com muita seriedade. Gostei de 

sua manifestação, aqui, porque esta Casa é soberana, 

realmente, Vereador Orivaldo Magalhães é líder do prefeito, e 

a situação de “líder dos 3” o desqualifica, um vereador tão 

atuante, quanto Vereador Orivaldo Magalhães. Gostei de sua 

posição e esperava essa atitude do senhor. Quero enaltecer, 

antes de falar sobre saúde, a posição da Secretaria de Relações 

Institucionais, na pessoa do senhor Beto Amorin, apesar da 

demora, desde o início, falo sobre a atuação, sobre a 

publicidade, para que nosso Jornal Oficial seja mais atuante, 

principalmente, à educação de certos indivíduos, que 

alimentam pombos, uma ave perigosíssima, silenciosa, e o 

convívio, com elas, pode gerar a morte, das várias pessoas que 

alimentam pombos. Fiquei satisfeita, com o material, passei-o 

para cada um dos vereadores e, agora, com toda certeza, se 

nada os impedir, farão a publicidade nas praças públicas, nos 

prédios públicos, para alertar a população do perigo que é 

alimentar os pombos. Deixei de fazer, na semana anterior, mas 

não poderia deixar de elogiar o trabalho de nosso secretário, 
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Beto Amorin. Hoje recebi, na íntegra, o contrato firmado entre 

a prefeitura e o Consórcio Intermunicipal 8 de Abril, estava 

aqui, desde às 16 horas, e pude ler, na íntegra, as 28 laudas. 

Digo isto, porque nós não encerraremos, não esgotou o 

assunto hospital municipal, aliás, encerrou-se sim, mas saúde 

é um assunto debateremos até o fim deste mandato. A 

complexidade deste contrato de programa, como dizem, falam 

da complexidade, da união, entre a UPA-24H Zona Leste, as 

UBSs e o SAMU. Apesar de já estar ativa uma Comissão 

Parlamentar, é importante sabermos, que é possível termos 

uma outra UPA, na Zona Norte, como dito, no jornal. E, 

agora, o que fará o prefeito? Tenho muita responsabilidade no 

que fiz e me deito, tranquilamente, porque sei, que o que 

decidimos foi o melhor. Ele tem uma receita e nos disse isto, e 

o que ele fará com essa receita? Podemos orientá-lo, como fez 

Vereador Cinoê Duzo, e o senhor mesmo falou de uma outra 

UPA, no prédio da Avenida Santo Antônio, podemos até levar 

mais para frente, para a Zona Norte, o prédio está lá. Quero 

dizer, que o debate não se encerrou, iremos, nesta tribuna, 

discutir, juntamente, com a população, sobre o assunto da 

saúde de Mogi Mirim, que é precária, não é bem avaliada e 

sabemos disto, e precisa de nossa fiscalização diária. Muito 

obrigada, senhor presidente”. Com a palavra, Vereador 

Moacir Genuário: “Boa noite, presidente, vereadores e público 

presente. É com grande satisfação e alegria que digo, que nós 

vereadores conquistamos algo grande, no Parque das 

Laranjeiras, não apenas através de minha pessoa, do Deputado 

Baleia Rossi e do Vereador Tiago Costa, mas todos da 

Câmara estão de parabéns, foi uma conquista que demorou 40 

anos. Como presidente do partido, MDB, fico indignado, 

porque, dentro da política, presamos por uma política 

transparente e leal, mas, nessa fala de sábado, do prefeito, 

primeiramente, estavam dois deputados, que não têm nada a 

ver com o Projeto - Cidade Avançar, o prefeito citou nomes e 

não citou o autor da conquista, tornando-se muito deselegante, 

para com o Deputado Baleia Rossi, porque sabemos, que 

através dele conseguimos o empréstimo, para o Parque das 
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Laranjeiras; através dele, deu-se o pontapé inicial. É uma 

grande ingratidão da parte do prefeito, deixar de citar o nome 

do Deputado Baleia Rossi, um deputado, que nos ajuda, ajuda 

a cidade, não apenas o Parque das Laranjeiras, mas também, 

em outras conquistas, e, na política, deve haver lealdade. O 

que ocorreu foi uma deslealdade do Prefeito Carlos Nelson, 

não citando o nome do Deputado Baleia Rossi, porque, 

através dele, os 17 vereadores conquistaram essa benfeitoria 

para o Parque das Laranjeiras. Acredito, que o deputado, 

inclusive, está ciente, porque conversei com ele e gravarei um 

vídeo, agora, e passarei, para ele, novamente, e digo a vocês, 

que ele levará o ocorrido com rancor, ele continuará ajudando 

a cidade de Mogi Mirim, como sempre o fez, com os dois 

vereadores do MDB. Quero dar os parabéns ao nosso 

Presidente, Vereador Manoel Palomino, pela atitude, como 

destacado pela Vereadora Maria Helena, mas, em sua fala, 

você não quis falar, ou omitiu um detalhe muito importante. 

Você sabe que, em uma palestra, na qual você estava, em 

Brasília, participando do Congresso, o Vereador Tiago Costa 

te ligou e disse, que o Deputado Baleia Rossi tinha deixado 

um assessor à disposição dos vereadores, para resolvermos o 

que fosse necessário. Ele ainda falou, para Vossa Excelência, 

que não aguentava os “dois vereadores de Mogi Mirim, que 

encheram tanto o saco, até a saída da verba”. Gostaria que 

Vossa Excelência citasse isso, porque você estava presente, 

nesse detalhe, quando o assessor de Baleia Rossi estava 

disponível, para nos atender, todas às vezes, em que Vereador 

Tiago Costa ligou, foi com ele, que conversamos, porque 

tínhamos um assessor, linha direta, e ele era nosso contato, 

deixado pelo Deputado Baleia Rossi. Quero falar também, a 

respeito do não-repasse da prefeitura, no valor de 500 mil 

reais, para a Santa Casa. Só posso dizer uma coisa: a “corda 

da Santa Casa está no pescoço”, a prefeitura está apertando, 

dessa maneira, a Santa Casa morrerá enforcada, e não venham 

jogar a culpa nos vereadores, que votaram contra, porque a 

prefeitura tem condições de socorrer a Santa Casa e de 

melhorar a saúde de Mogi Mirim. Esperamos que o prefeito e 
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Flávia Rossi possam rever essa situação e devolver, ou quitar, 

esses 500 reais mensais, para a Caixa Econômica Federal. Por 

enquanto é só, volto depois. Obrigado”. Com a palavra, 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, 

senhores membros da Mesa, caros senhores vereadores, 

público presente, imprensa e povo de Mogi Mirim, boa noite, 

e para não esquecer direi já, uma boa semana para todos. 

Falaria sobre outro assunto, mas mudarei um pouco minha 

fala, porque não me preocupo muito com as coisas que as 

pessoas falam, porque, para dar um exemplo para os senhores, 

dando segmento. Onde trabalho, não dependemos do poder 

público, temos que levantar todos os dias de manhã, ir atrás de 

nosso pão de cada dia, e devemos ir, mostrando competência, 

nas empresas, pois, caso contrário, nelas não se permanece, 

não há esse negócio de “atirar pedra, na vidraça dos outros”, 

não tem essa de falar e não se fazer nada, pessoas que criticam 

não têm vez, a pessoa precisa mostrar, que tem competência e 

que é sábia. Não me preocupo, minha gente, com as coisas 

que dizem, sei apenas de uma coisa, que falaram, hoje, nesta 

Casa, sobre eu defender o Prefeito Carlos Nelson e que estou 

“no bolso dele”, todavia, uma coisa que aprendi, na minha 

vida, é ter caráter e lealdade, ser leal às pessoas, essa é uma 

qualidade fantástica que um ser humano pode ter. Outra coisa, 

se me preocupasse com reeleição e em denegrir a imagem de 

algum serviço feito, e muito bem feito, poderia até “atirar 

pedras”, mas assumo o que sou e o que faço e, “quando o 

prefeito não precisar mais de você, Vereador Orivaldo 

Magalhães, ele dará, com os dois pés, no seu peito, e te 

expulsará”. Gente, meu trabalho é em prol da administração 

pública de Mogi Mirim, e o faço, com o maior carinho, com o 

maior gosto, estou feliz, com o trabalho que faço, ajudo a 

cidade de Mogi Mirim, a cidade que amo e na qual nasci. 

Faço, de coração, ser líder do prefeito, nesta Casa. Não pedi 

nada em troca, para ele, e não espero nada, porque apoio o 

governo, sou base do Governo Carlos Nelson Bueno. Lembro-

me muito bem que, nos últimos meses de governo do senhor 

Gustavo Stupp, a Associação Alma Mater ficou sem receber, 
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assim como, o Lar Maria de Nazaré e todas as instituições de 

Mogi Mirim, justamente, onde não poderia faltar dinheiro, 

faltou, e ele foi e lutou. O Prefeito Carlos Nelson tem uma 

qualidade, que o Ex-Prefeito Paulo Silva possui, e sou fã 

incondicional de pessoas assim, pessoas, que sabem dizer não. 

Se você não sabe dizer não, você não chega a lugar nenhum 

na sua vida; aceitando tudo que as pessoas impõem e pedem, 

você faz e fica “chupando o dedo” e, às vezes, somos 

obrigados a desagradar algumas pessoas, sendo elas pessoas 

maquiavélicas, com pensamentos nefastos, que pensam apenas 

em si e não na coletividade, pessoas que pensam em sua 

candidatura a prefeito de Mogi Mirim, usam e manipulam a 

população. Em minha próxima fala, falarei das coisas que 

acontecem e quero, inclusive, elogiar alguns secretários do 

Prefeito Carlos Nelson, secretários que fazem um trabalho 

excelente e são pessoas daqui, de Mogi Mirim, pessoas 

honradas. Muito obrigado, senhor presidente”. Com a palavra, 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, presidente, 

boa noite Mesa, vereadores aqui presentes, vereadora e 

público. Esta semana foi, para mim, uma semana formidável, e 

fiquei muito contente. Um dos itens foi no sábado, quando 

ocorreu a assinatura do contrato, autorizando o início das 

obras no Parque das Laranjeiras, fiquei maravilhada e imagino 

que o Vereador Luís Roberto Tavares também, estando 

presente, e o parabenizo, por seu aniversário, em uma data 

fantástica, sei que foi importante, para você, e ouvi seu áudio, 

parabéns! Confesso, que fiquei várias vezes emocionada, 

vendo algumas crianças brincando, naqueles brinquedos que 

existem, no local, e lembro-me, na minha infância, quando 

tivemos a oportunidade de tapar uma fossa, que tinha, em 

casa, meu pai vinha com a carriola, com meus irmãos, jogava 

a terra do lado da fossa e puxávamos, para dentro dela. Essa é 

uma conquista muito maravilhosa, para o Parque das 

Laranjeiras, que as pessoas poderão experimentar, porque 

viver ali, naquela terra, naquele pó e naquele barro, só quem 

presenciou e viveu, para entender, sei, que algumas pessoas 

compreendem, mas é diferente de quem já pisou no barro. 
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Algumas pessoas falam, que quem esperou 40 anos, espera 

mais 6 meses, mais 1 ano, mais 20 dias, mas, quem acorda 

todos os dias, pisando no barro, para quem depende todos os 

dias de ônibus, dependendo de um transporte, essa pessoa 

sabe o que é a dor de viver em um lugar como esse, por isso, 

fiquei muito feliz e espero, que os dias passem rápidos e que, 

não chova, como dito ali, porque assim agilizará o andamento 

das obras, sabemos que precisamos da água, mas nesse 

momento, o Parque das Laranjeiras precisa das redes de 

infraestrutura. Quero falar também, sobre um evento, ocorrido 

na quinta-feira, que me alegrou muito. Fiz um convite aos 

vereadores e agradeço aqueles que puderam mandar seus 

representantes, e quero agradecer ao Vereador Marcos, que 

esteve presente. Trouxe a equipe do DENARC – 

Departamento Estadual de Combate e Repressão ao 

Narcotráfico, essa é uma equipe do DIP, assim como, 

policiais, trabalhei também, na parte de entorpecentes, na 

investigação, aprendemos muito a trabalhar na repreensão e é 

o que mais acontece, hoje, na rua. A GCM - Guarda faz isso, a 

Polícia Civil e a Polícia Militar, mas, na prevenção, temos 

poucos trabalhos executados, com os jovens, e a droga, hoje, 

não entra somente com os jovens, hoje, temos adultos que 

usam drogas, até mesmo aqueles, com uma boa formação 

escolar, com um bom diploma, nas mãos, entrando no mundo 

das drogas, achando que é natural fumar maconha, cheirar um 

“pozinho”, que isso não faz mal para ninguém. Mostrou-se ali, 

claramente, o quanto essas drogas prejudicam a saúde das 

pessoas, uma pessoa, que usa droga é irreversível, lesa o 

corpo, para o resto da vida. Os jovens que ali estiveram e 

presenciaram, puderam ouvir e tiveram a chance de escolha, 

do que querem para seus futuros. Agradeço, imensamente, a 

Diretora Andréia, Coordenadora Amanda, Andressa, os 

professores ali presentes, e a atenção daqueles alunos, aquele 

olhinhos e bocas fechadas, prestando atenção, na importância 

desse assunto. Obrigada a todos, boa noite”. Não havendo 

mais oradores inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão 

às 19h38, conforme o disposto no Artigo 105, da Resolução nº 
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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 34, 

de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, “alterando a Lei 

Municipal nº 6.050, de 27 de novembro de 2018, dispondo 

sobre os princípios e as diretrizes para a garantia dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e reestruturando o 

funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente”. Parecer das Comissões de Justiça 

e Redação e de Educação, Saúde e Assistência Social. Com a 

palavra, Vereador Alexandre Cintra: “Boa noite a todos. 

Sobre o Projeto de Lei nº 34, que altera a Lei Municipal nº 

6.050 de 2018, dispondo sobre os princípios e as diretrizes 

para a garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

reestruturando o funcionamento do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Esteve aqui, em uma 

reunião da comissão, a senhora Maria Aparecida Rossi 

Freitas, mais conhecida como Cidinha, assistente social, e ela 

nos explicou que a proposta deste projeto de lei é alterar a 

composição, reestruturando o Conselho da Criança e do 

Adolescente, garantindo a paridade dos membros nomeados 

pelo Poder Executivo e pela sociedade civil, tudo, em 

conformidade com as leis federais e adequando a estrutura 

praticada, hoje, no conselho. Destaco a alínea do projeto de 

lei, um representante adolescente da sociedade civil, eleito, 

por instituições educacionais públicas, ou privadas, conforme 

a legislação em vigor, na Resolução nº 191, de 2017, da 

CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. A Secretaria de Assistência Social possui 8 

conselhos municipais, sendo eles: o conselho CMAS – 

Conselho Municipal de Assistência Social é o “conselho 
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mãe”, de forma que os outros conselhos são braços deste, tais 

como, o Conselho Municipal de Assistência Social, o 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal 

de Portadores de Deficiência, Conselho da Mulher e o 

CONSEA – Uso de Drogas e, agora, o Conselho da 

Juventude. Espero que todos os senhores aprovem, pois é uma 

reestruturação para se adequar as leis federais. Muito 

obrigado”; (colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara 

aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 

34/2019, do Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do Prefeito de 

Mogi Mirim); 2. Projeto de Lei nº 41, de 2019, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre a abertura de crédito 

adicional especial, no valor de R$ 11.169,48”. Parecer das 

Comissões de Justiça e Redação, de Educação, Saúde e 

Assistência Social e de Finanças e Orçamento; (posto a votos, 

em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por 

unanimidade, o Projeto de Lei nº 41/2019, do Prefeito de 

Mogi Mirim); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 3. 

Projeto de Lei nº 50, de 2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, “dispondo sobre doação de bem público de 

propriedade do Município de Mogi Mirim, ao Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE), e 

dando outras providências”. Parecer das Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento; (submetido a votos, em 

sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por 

unanimidade, o Projeto de Lei nº 50/2019, do Prefeito de 

Mogi Mirim); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); “ex-vi” 

do disposto no Artigo 171 do Regimento Interno: 4. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 01, de 2019, de autoria da Mesa da 

Câmara, “dispondo sobre a Condecoração Medalha Presidente 

João Teodoro”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação; Educação, Saúde e Assistência Social e Finanças e 

Orçamento. Emendas Substitutivas da Comissão de Justiça e 

Redação; (posto a votos em sessão de hoje, a Câmara aprovou, 

Turno Único, por unanimidade dos vereadores, o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 01/2019, da Mesa da Câmara); (ao 
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Presidente para promulgar, conforme artigo 18, I, “i”; IV, “g”, 

do Regimento Interno); 5. Projeto de Resolução nº 03, de 

2019, de autoria da Mesa da Câmara, “declarando extinção de 

mandato e vacância do cargo do Vereador e dando outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação; 

(posto a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno 

Único, por unanimidade dos vereadores, o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 01/2019, da Mesa da Câmara); (ao Presidente 

para promulgar, conforme Artigo 18, I, “i”; IV, “g”, do 

Regimento Interno); “ex-vi” do disposto no § 2º, inciso I, do 

Artigo 171 do Regimento Interno: 6. REQUERIMENTO nº 

293, de 2019, de autoria da Vereadora Sônia Regina 

Rodrigues, “requerendo ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

Carlos Nelson Bueno, informações referentes ao empréstimo 

destinado ao Parque das Laranjeiras e a possibilidade de 

contemplar o restante das ruas não mencionadas, no projeto 

atual”. Para discussão a pedido do Vereador Moacir Genuário; 
(posto a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno 

Único, por unanimidade dos vereadores, o Requerimento nº 

293/2019, da Vereadora Sônia Regina Rodrigues); (oficie-se, 

como requer); EM PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do disposto 

no inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno: 7. Projeto 

de Lei nº 37, de 2019, de autoria da Vereadora Sonia Regina 

Rodrigues, “instituindo, no Calendário Oficial do Município, 

o dia 12 de maio, como Dia de Conscientização e 

Enfrentamento à Fibromialgia”. Parecer das Comissões de 

Justiça e Redação, de Saúde, Educação e Assistência Social e 

de Finanças e Orçamento. Com a palavra, Vereadora Sônia 

Regina Rodrigues: “Boa noite, novamente. Quero pedir o 

apoio dos nobres vereadores, para aprovar essa minha 

solicitação, uma vez que a fibromialgia atinge 8, em cada 10 

mulheres, não é diagnosticada com tanta facilidade, porque a 

doença não aparece através de exames, precisando de 

profissionais capacitados. A pessoa, que sofre com a doença, 

precisa de um conhecimento maior, para poder expressar, 

auxiliando ao diagnóstico, para que haja tratamento adequado 

para a doença, e muitas pessoas sofrem com isso, e como já 
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citei, de cada 10 pessoas, 8 são mulheres, e hoje, muitas 

mulheres estão à frente de suas casas, “remos das famílias” a 

fibromialgia é muito complicada e pouco discutida. A 

importância desta lei é para trazer conscientização, o trabalho 

do município, nesse período, é para ajudar essas pessoas que 

sofrem com a doença, e reforço, ela é pouco discutida. Com 

esta lei, quero incentivar, para que a Secretaria de Saúde se 

manifeste, nesse período, e trabalhe nessa questão de 

conscientização. Agradeço, se tiver o apoio de vocês. 

Obrigada”; (submetido a votos, em sessão de hoje, a Câmara 

aprovou, Primeiro (1º) Turno, por unanimidade dos 

vereadores, o Projeto de Lei nº 37/2019, da Vereadora Sônia 

Regina Rodrigues); (à Ordem do Dia da próxima sessão, para 

ser apreciado em Segundo (2º) turno). Finda a pauta constante 

da "Ordem do Dia", o Sr. Presidente passou, desde logo, à 

parte dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO 

PESSOAL", conforme determinam os Artigos 114 e 115 da 

Resolução nº 276/2010 (Regimento Interno vigente). Com a 

palavra, Vereador Tiago César Costa: “Fiz meus 

cumprimentos, na primeira fala, e gostaria de ressaltar as 

palavras do presidente do meu partido, Vereador Moacir 

Genuário, com relação ao Deputado Baleia Rossi, por várias 

vezes, diante da conquista do Parque das Laranjeiras. O 

deputado colocou o japonês, funcionário, conhecido como 

Japa, era cargo do Ministério das Cidades, não era assessor do 

Deputado Baleia Rossi – só para fazer essa ressalva, e era ele 

quem, dentro do Ministério das Cidades, passava para nós 

todos os documentos que faltavam no projeto da prefeitura, e, 

prontamente, mandava tudo para Danilo, o secretário, e 

passava tudo para ele, o que faltava, no projeto, o que 

precisava adequar e a solicitação da Caixa, para algumas 

coisas, com isso, conseguimos. Foram várias vezes, dezenas 

delas. O prefeito foi conosco, para Brasília, fez foto no 

Ministério das Cidades, e ele não acreditava, falando, que 

estávamos brincando com ele, que o projeto não chegaria até 

lá, e falava, para o Ministro. Fiquei até sem graça, porque ele 

estava meio que brigando, no Ministério das Cidades, porque 
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nem ele acreditava, que isso poderia acontecer, mas 

aconteceu. Na velha política, eles não ligam muito para 

lealdade, tanto é, que o prefeito, duvidou. Se o governador 

fosse do meu partido, como o Governador de São Paulo é do 

dele, eu traria um hospital regional para Mogi Mirim, podem 

ter certeza, porque sou leal. Se Skaf tivesse vencido a eleição 

para governador, podem ter certeza, de que eu traria um 

hospital regional para Mogi Mirim. Infelizmente, o Prefeito 

Carlos Nelson é do partido do Dória e trabalhou, para o 

França, que perdeu a eleição, no governo de São Paulo, 

trabalhou para o França e as portas do Estado se fecharam 

para ele, Carlos Nelson, que não é nem atendido por lá. Está 

nascendo um novo PSDB, com Dória, e Carlos Nelson deve 

estar no mapa, porque todo partido tem um mapa de prefeitos, 

quem será ajudado, quem é leal e quem não é, e os assessores 

sabem quem é traidor, para quem o traidor trabalha, para três, 

ou quatro partidos, recebendo, de três deputados, nada 

fazendo, nem para um, nem para outro, apenas enchendo o 

bolso e vazando. Os assessores não são bobos, todos sabem 

disso. Carlos Nelson acostumou-se a ser desleal, foi desleal 

dentro da Câmara, Vereadora Maria Helena Scudeler era líder 

dele e ele a traiu. Ele tinha um governador, poderia ser o 

Dória, ele traria o hospital regional, mas o traiu e foi trabalhar 

para o França, porque ele está acostumado a “puxar o tapete” 

e usar quem quer que seja, esta é a velha política, a geração 

que acabará, pois iniciaremos um novo tempo, um novo ciclo, 

se Deus quiser, e não serão mais esses medalhões, que juntam 

as peças, são eles que mandam e todos têm que ouvir e ponto. 

A democracia se faz aqui, o prefeito perdeu, 14 x 2, aceita, 

que dói menos, isso é democracia, perder faz parte. Nem na 

ALESP, na Assembleia, os deputados, que dele se lembraram, 

pelo amor de Deus! A ele faz parte, a deslealdade e a falta de 

citar o nome, de dar o mérito, mesmo com o vídeo gravado, 

dizendo que aceitava a ajuda do Deputado Baleia Rossi e dos 

vereadores, usando quem ele quer, desusa, e faz palanque para 

deputado que não moveu uma palha, apenas para pegar 

“caroninha”. Fique com a velha política, faremos uma nova, a 
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das redes sociais. Ligo sim, para o que as pessoas pensam 

sobre meu trabalho, eu ligo sim, para que as redes sociais 

vejam meu trabalho, porque, desde o primeiro dia, presto 

contas do meu trabalho e prefiro ser criticado, pelo que 

mostro, pelo que falo e faço, do que ser criticado pela 

omissão, do que ser criticado por estar “em cima do muro”, ou 

por ser desleal, é com isso, que me preocupo, de ser desleal ao 

grupo, no qual estou, e ao povo mogimiriano. Tenho 

tranquilidade suficiente para falar que ele colocou Milton 

Bonatti, na Santa Casa, e o traiu, ajudou-o a fazer o 

empréstimo de 13 milhões, para a Santa Casa, levou Milton 

Bonatti, para Brasília, e fizeram o empréstimo de 13 milhões, 

assinaram, como anuente, e, agora, foram para Brasília, 

mandaram tirar o empréstimo e a prefeitura recebe o valor 

integral, depois, ele vem falar, que não há dinheiro para a 

saúde, mas tem 500 “paus” lá dentro, a mais, para fazer o 

trabalho. São esses os exemplos de deslealdade e de 

coronelismo, que eu não quero para o povo mogimiriano, nas 

próximas eleições e próximas gerações. Muito obrigado, 

presidente, boa noite”. Com a palavra, Vereador Alexandre 

Cintra: “Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, 

membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, 

público presente e imprensa. Excelentíssimos senhores 

vereadores, que compões este parlamento e também, meus 

nobres colegas, suas excelências, ex-vereadores, ex-

presidentes desta Casa de Leis, excelentíssimo prefeito e vice-

prefeita de Mogi Mirim. Em primeiríssimo lugar, agradeço 

aos cidadãos da Comarca de Mogi Mirim, pela confiança e 

esperança, depositadas nos votos, que recebi, por meio do 

maior instrumento democrático de uma nação: as eleições. 

Agradeço aos meus familiares e amigos, pelo apoio, ambos 

fundamentais, para que eu esteja diante de todos aqui, nesta 

Casa do povo, rogo a Deus, que sempre ilumine minha 

caminhada. Antigos conceitos e preconceitos sociais, políticos 

e raciais não têm mais espaço nesta sociedade, formada ao 

longo de eras, não devendo subsistir. A luta de Poderes 

Legislativos e Executivos deve sempre convergir para o bem 
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comum, não há espaço, para a falta de diálogo, independência 

de ideologia, ou posicionamento político de cada 

representante eleito. Estarei sempre aberto e mobilizado, para 

receber a população e interagir com meus colegas, em prol de 

atendermos às necessidades públicas, devemos e temos a 

obrigação de estreitarmos tratativas, nos integrarmos, 

efetivamente, para identificarmos as pendências nas carências 

das áreas da educação, da saúde, da cultura e das demais áreas 

essenciais e indispensáveis, ao bem-estar do interesse 

coletivo. Isonomia, lisura e bom senso, liberdade de 

expressão, são palavras que nortearão os meus atos nesta 

digna empreitada, numa constante busca pela ordem social e o 

progresso do nosso município. “Sonho, com um dia, em que a 

justiça correrá, como água, e a retidão, como um calculoso rio 

– Marins Luther King”. Esse foi meu discurso de posse, no dia 

1º de janeiro de 2017, retratando, exatamente, meu 

posicionamento na última votação. Minha relação, com o 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, é pautada na decência, tanto 

dele, para comigo, quanto de mim, para com ele. Nunca houve 

nada, nenhum tipo de pedido, nenhum tipo de pressão dele, 

em relação à uma votação minha. Por incrível que pareça, 

nessa votação, tão importante para o Executivo, em nenhum 

momento, sendo eu, do PSDB, da base, da situação, ele sendo 

presidente do meu partido, em nenhum momento o prefeito 

fez qualquer tipo de pressão, fiquei à vontade e livre, para 

ouvir as opiniões de técnicos, da população e até mesmo do 

Executivo. Em momento algum, sofri pressão. Minha lealdade 

ao Executivo, à administração pública, ao Prefeito Carlos 

Nelson Bueno é real, não foi essa votação que pautou meu 

relacionamento com ele, nenhum pouco da minha construção 

de respeito, que tenho por ele, desde quando trabalhei com 

ele, no Executivo, como assessor, e cheguei até a ser Diretor 

do Departamento de Cultura e Turismo, e, agora, na Câmara 

Municipal, estou junto, com ele, no partido dele, na base 

aliada. Não foi essa a decisão, por incrível que pareça, 

senhores, fiquei bastante preocupado com essa situação, mas, 

ao mesmo tempo, a liberdade que tenho no meu 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

27 

relacionamento com ele, é tão transparente que, assim que 

terminei de votar, fiquei aliviado, porque, em nenhum 

momento, alguém do Executivo me ligou, nenhum secretário 

me ligou, para me pressionar, para me cobrar algum motivo, 

em nenhum momento. Acredito neste governo, vejo, que as 

coisas estão acontecendo, em sua gestão, é muito claro que as 

coisas estão acontecendo, e o pior cego é aquele que não quer 

enxergar, porque eu ando pela cidade e, realmente, vejo uma 

nova Mogi Mirim, nas mãos do Prefeito Carlos Nelson Bueno. 

Muito obrigado a todos”. Com a palavra, Vereador André 

Albejante Mazon: “Boa noite a todos, público presente, 

pessoal, que nos acompanha pela internet e nobres colegas 

vereadores. Primeiramente, gostaria de falar sobre a proposta 

feita pelo Vereador Cinoê Duzo, sobre o uso do prédio, 

localizado, na Avenida Santo Antônio. Quero relembrar, lá 

atrás, quando começou a discussão sobre a possibilidade de 

demolição desse mesmo prédio, que eu vim até a tribuna e 

propus que, ao invés da demolição, a administração 

reformasse pelo menos a parte, de dois andares, que fica no 

fundo, transformando ali, no gabinete, saindo do aluguel 

nefasto, que ele paga pelo gabinete. Essa foi uma proposta 

feita por mim, lá atrás, e gostaria de relembrar, já que o 

assunto voltou à tona. Não vim a tribuna para falar sobre o 

prédio da Avenida Santo Antônio. Embora o assunto sobre 

hospital municipal tenha se encerrado, ficou ainda, uma coisa 

pequena, mostrando a falta de compromisso da administração, 

com o uso de recursos públicos, como, por exemplo, as duas 

placas colocadas no local, onde seria o hospital. Fiz um 

estudo, consultei alguns amigos e descobri, que foram 

colocadas no local, ilegalmente, ele não poderia gastar o 

direito público, com aquela obra, antes da aprovação da 

mesma, nesta Casa, motivo pelo qual, estou, agora, nesta 

tribuna, informando minha ida, ao Ministério Público, nesta 

semana, para pedir que o prefeito devolva o dinheiro gasto 

com as duas placas municipais, porque é dinheiro público e 

deve ser respeitado e usado, de forma legal, como deve ser 

usado. Que ele devolva o dinheiro investido naquela 
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propaganda enganosa, colocada por ele, em terreno municipal. 

Muito obrigado e uma semana abençoada a todos”. Com a 

palavra, Vereador Cinoê Duzo: desiste. Com a palavra, 

Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente, 

nobres pares, público presente, pessoal da Casa e aos que nos 

acompanham pela internet, boa noite a todos. Apesar de não 

estar muito bem, hoje, não podia deixar de exaltar sua atitude, 

Senhor Presidente, durante a inauguração da assinatura do 

Parque das Laranjeiras. Diante dessa atitude, você nos deu um 

exemplo muito grande, forte, e que deve ser seguido por todos 

aqui, sendo um conjunto, e o fortalecimento desta Casa. 

Chamar todos os vereadores naquele momento, acredito, que 

sem anuência, inclusive, do prefeito. Você não deveria ter 

pedido nem autorização, você é o Chefe do Poder Legislativo 

e tinha todo o direito de fazer e o fez. Às vezes, os 17 

vereadores ficam com picuinhas, mas vamos deixar para 

algumas discussões e entraves à época das eleições, agora, a 

questão é união, não apenas isso, pois, em muitas coisas que 

acontecem, hoje, na cidade, há a influência de alguns 

vereadores. Esses dias, estive com alguns vereadores de Mogi 

Guaçu, debatendo sobre algumas emendas, mandadas, por 

seus deputados, e me mostraram também, uma publicação, 

saída, no jornal local. Eu vi, que as nossas são maiores, apesar 

da diferença, por sermos 17 vereadores e, em Mogi Guaçu, 

são 11. Nosso trabalho aqui é árduo, nenhum dos 17 está para 

brincadeiras e, quando ouço questionarem, que vereador não 

faz nada, juro, eu fico triste, porque acompanho os 17. O 

senhor, Presidente, deu um “tapa na cara” de muita gente, 

demonstrando companheirismo, é o que precisamos nesta 

Casa. Vamos deixar para ter rusgas, se houverem, para o ano 

eleitoral, onde cada um tem uma vertente, e outra: nós somos 

17, a Câmara de Mogi Mirim precisa entender, que ela faz 

parte do crescimento de Mogi Mirim! Cada um de nós aqui, 

pode sim, estar à frente do cargo máximo do Executivo. O 

próximo prefeito terá prerrogativas, que muitos não tiveram 

nos últimos anos, pegará a cidade com uma situação 

financeira boa e, talvez, a próxima eleição seja a mais 
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disputada da história de Mogi Mirim. Falo isso, porque muita 

gente quererá assumir essa Prefeitura Municipal. Fiquei muito 

feliz, Senhor Presidente, pelo que fez, no dia da assinatura do 

Parque das Laranjeiras, demonstrando união. Deve ser dessa 

forma, com relação a saúde, o hospital e sua construção, ou 

não. Vereador Gérson Rossi, por várias vezes foi feliz, ao 

dizer que essa discussão não poderia parar e não pode mesmo, 

falei isto, nesta tribuna, quando justifiquei meu voto. Sabemos 

que a situação da Santa Casa não é boa, temos que nos 

preocupar, sim. Vejo vários vereadores se movimentarem, 

inclusive, com o presidente da ALESP, com o Secretário de 

Saúde, com Vice-Governador, para tentarem uma audiência, 

uma conversa. Esta Câmara demonstra preocupação, para com 

a cidade de Mogi Mirim, não há escolha de situação, ou 

posição, estamos todos para defender a cidade, da mesma 

forma o Executivo, que precisa focar, pois é um bem comum e 

os dois Poderes precisam caminhar, harmonicamente. 

Acredito muito, Senhor Presidente, nos vereadores desta Casa, 

que todos sigam o exemplo do senhor, porque, para subirmos 

uma escada, se subirmos pisando rápido, ou, na cabeça dos 

outros, podemos escorregar, e pode ter certeza que, se você 

der a mão para alguém, para subirem juntos, a subida será 

mais firme, mais sólida. Com certeza, a cidade de Mogi Mirim 

agradecerá, porque escolheram os 17 vereadores, somos o elo 

mais próximo, entre a população e o Poder Público, temos que 

fazer por merecer. Uma ótima semana a todos, fiquem com 

Deus e obrigado, Senhor Presidente”. Com a palavra, 

Vereador Fábio de Jesus Mota: “Boa noite, senhor presidente, 

Mesa, vereadores, vereadoras aqui presentes, público, 

imprensa e internautas. Após a votação da segunda-feira, fui 

para minha casa, pensei e repensei em alguns discursos, que 

ouvi aqui, alguns acalorados, parecendo que o cidadão, em 

discurso, enfartaria, de tanta raiva, que estava, ou sei lá o quê. 

Quero justificar meu voto e não me arrependo dele, nenhum 

pouco, votei favorável, sim, e, assim como Vereador Orivaldo 

Magalhães diz, não me preocupo com reeleição, apenas me 

preocupo, com os 455 votos que tive, na última eleição, e 
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respeito meus eleitores, não paguei cerveja, em bar nenhum, a 

troco de voto, não comprei voto, por 20, ou 50 reais, e não dei 

nada, em troca de voto. Foram 455 votos de pessoas que 

confiaram e confiam em mim, nunca estive “no bolso de 

prefeito” nenhum, esta é a quinta vez, que assumo mandato, 

infelizmente, desta vez, por motivo triste, mas estou aqui, não 

“no bolso do prefeito”. Podem vasculhar meu telefone, para 

verem, se falei com o prefeito, durante aquela semana, ou se 

ele me chamou, em seu gabinete, para dar opinião sobre meu 

voto. Eu votei consciente, porque estive no pronto socorro da 

Santa Casa, conversei, com vários funcionários, e estes me 

falaram: “Fábio, pelo amor de Deus, essa intervenção precisa 

continuar, temos que ter uma opção, porque, hoje, recebemos 

corretamente, em dia, trabalhando com vontade, coisa, que 

não acontecia”. E respeito o voto de todos os vereadores, por 

isso, justifico meu voto e, mais uma vez, não comprei voto 

nenhum. Gostaria de esclarecer algumas coisas, Vereador 

Cristiano Gaioto falou sobre algumas coisas certas, como: 

temos que respeitar, temos que nos unir, coisa, que está difícil 

de acontecer aqui, gostaria que fosse melhor. Não farei 

videozinho e soltarei nas redes sociais, não, porque muitos 

deles não falam, na íntegra, a verdade, como, por exemplo, o 

recapeamento feito, na cidade toda, uma maravilha, todavia, 

quem pagará será o povo, não foi dinheiro mandado por 

deputado, não. Seremos nós, que pagaremos, e acho correto, 

porque o empréstimo é para a benfeitoria, para a população, 

na saúde, na educação, e será pago, através dos impostos. Na 

inauguração da HAVAN, o proprietário, mestre, que 

empresário! Dizendo, que ele faz empréstimo, sim, mas para 

fazer investimentos e, de um real, que ele pega, ele faz dois, 

gerando emprego, e a prefeitura, infelizmente, não é assim. 

Faz empréstimos, tem condições de pagar, por isso, faz 

empréstimos, por hoje, ter credibilidade, coisa que não tinha. 

Sou a favor, sim, do empréstimo, porque será revertido, em 

benefício para a população, em asfalto, saúde, enfim, e sobre o 

asfalto, nós pagaremos também, que fique bem claro, 

internautas. Gostaria também, de cumprimentar a 
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administração pública, pela assinatura do contrato, todos 

vieram aqui e falaram do deputado, que ajudou, acredito sim, 

mas a pessoa que mais ajudou, não sei o sobrenome dela, mas 

Lúcia, que trabalha, em Brasília, Lúcia Godoy, obrigado nobre 

vereador. Foi uma das pessoas que mais brigou, para darem 

andamento no processo, ela é mogimiriana, essa mulher tem 

que receber uma medalha, por brigar e insistir, sabendo da 

necessidade daquela população, que sofre, há mais de 30 anos, 

e, graças a Deus, o sofrimento acabará. Para encerrar, nobres 

vereadores, vocês podem ter certeza, o dinheiro, que está lá, 

que não foi para o hospital, será empregado, em coisas boas, 

sou sincero, em dizer, que não sei ainda, no que será 

empregado, mas, pela competência do Prefeito Carlos Nelson, 

sei que será revertido, em ótimas coisas para a população de 

Mogi Mirim. Muito obrigado e boa noite”. Com a palavra, 

Vice-presidente, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: 

“Presidente, serei bem rápido. Boa noite para o senhor, boa 

noite membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores 

vereadores. Inicialmente, gostaria de deixar meu pesar para a 

família Simplício, pelo falecimento, hoje, de Dona Durvalina, 

mãe dos meninos Simplício, que praticam futebol na cidade, 

meus sentimentos. Gostaria de destacar o projeto de lei, de 

autoria do senhor, presidente, que será lido, na próxima 

segunda-feira, e começará a tramitar na Casa, o projeto do 

orçamento impositivo. Eu disse ao senhor, na audiência 

pública, que estranhei o quórum que tivemos na Casa, porque 

é um projeto que beneficiará aos 17 vereadores, e, como bem-

dito, ele é impositivo, ou seja, o Executivo atenderá ao pedido 

do vereador, seja ele da situação, da oposição, ou do centro, 

terá que atender, por ser um orçamento impositivo. Sabemos, 

que há número de assinaturas suficientes para o projeto 

ingressar e ele deverá ser lido, na próxima segunda-feira, e eu 

gostaria de chamar a atenção dos senhores, porque, repito, é 

um projeto que beneficia aos 17 vereadores e beneficiará, 

diretamente, a população, porque, se aprovado. Temos, 

inclusive, a anuência do Executivo, estando aqui, os 

Secretários Jurídico e de Finanças, dizendo que não há 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

32 

problema algum, que será interessante, porque o Legislativo 

poderá discutir parte do orçamento, do ano que vem, 

juntamente, com o Executivo. Entendo, que seja um dos 

projetos mais importantes desta Casa, nesses anos todos, dos 

nossos, pelo menos, é um dos mais importantes. Se 

analisarmos, senhor presidente, o valor apresentado pelo 

senhor, no projeto, e o que cada um poderá fazer, poderemos 

fazer muitas coisas, das quais reclamamos aqui, nesta tribuna, 

com o dinheiro que poderemos indicar. E até pensei, durante a 

semana, que falaria para cada um, o que cada um poderá fazer, 

porque acompanho a fala de cada um aqui. Vejo que, por 

exemplo, poderemos mexer no Centro Cultural, poderemos 

fazer o postinho do Gabrielzinho, citei dois, porque é o que 

mais falamos e, me perdoem, pelo que comentarei, mas de 

uma forma harmônica, poderemos tapar as goteiras das UBSs, 

podemos fazer melhorias, no Zerão, cada vereador poderá 

indicar a emenda dele aonde quiser, da mesma forma, como 

fazemos no Governo Estadual, quando buscamos as emendas, 

no Governo Federal, como comprar ambulâncias, trocar 

lâmpada de praça, trocar banco da praça, cada um poderá 

indicar, para onde quiser. São mais de 250 mil reais, para cada 

vereador poder indicar, por exemplo, Vereadora Sônia 

Rodrigues poderá indicar, para melhorar a castração dos 

animais. Entendo, que é um projeto, Senhor Presidente, muito 

importante, e gostaria que os senhores, assim que tiverem com 

o projeto nas mãos, analisem-no bem e, repito, é marco 

histórico para esta Casa, a aprovação desse projeto. Obrigado 

senhores, boa semana”. Com a palavra, Vereador Gérson Luiz 

Rossi Júnior: desiste. Com a palavra, Vereador Jorge 

Setoguchi: desiste. Com a palavra, Vereador Luís Roberto 

Tavares: desiste. Ato contínuo, o Senhor Presidente da 

Câmara, Vereador Manoel Eduardo Pereira da C. Palomino, 

solicitou ao 1º Vice-Presidente, Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha, que ocupasse a direção dos trabalhos. O Senhor 1º 

Vice-Presidente ocupou a direção da Mesa e facultou o uso da 

palavra ao Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino: “Referências já feitas, boa noite a todos. Quero 
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agradecer as palavras da Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros, muito obrigado pelo carinho e reconhecimento, para 

mim, isto é muito importante, mostrando que estou no 

caminho correto e é isso que quero, preciso muito da ajuda de 

vocês e você é uma vereadora muito experiente, de vários 

mandatos e pode me ajudar muito, é isso que espero, e quero 

fazer esse mandato junto com vocês, na condução da 

Presidência da Câmara. Obrigado também, Vereador Cristiano 

Gaioto, pelo reconhecimento e a todos os vereadores. Em 

relação ao projeto do orçamento impositivo, quero falar um 

pouco sobre ele. Obrigado, Vereador Geraldo Bertanha, pelas 

palavras, vejo também, que é um dos projetos mais 

importantes e eu, enquanto Presidente da Câmara, realmente, 

preocupado com a condução dos nossos trabalhos, 

demonstrando total autonomia, em relação ao trabalho, que 

faço, ao Governo Municipal, e desde o início do mandato, 

havia essa preocupação. Trabalhei muito, com minha 

assessora, Gisele, e quero agradecer a ela por toda ajuda na 

realização e idealização desse projeto, porque proporcionará 

ao Poder Legislativo a democracia, a forma como deve ser 

feita, não haverá a questão do prefeito atender a situação e não 

atender a oposição, o projeto dará a liberdade para todos os 

vereadores, vereadores que são da oposição, terão a igualdade 

e poderão destinar, através do orçamento impositivo, e o 

prefeito não poderá recusar, aonde vocês, vereadores, 

indicarem, para melhor atender a população. Se fosse hoje, 

essa porcentagem de 1,2 do orçamento impositivo, da 

arrecadação do município, divididos, pelos 17 vereadores, 

daria, hoje, um total de 260 mil reais, e essa quantia, hoje, no 

projeto, obrigatoriamente, 50% devem ser destinado à saúde, 

enquanto que, os outros 50% podem ser destinados, por 

exemplo, uma quantia, para a Guarda Municipal, para 

terminar o stand de tiro, para a compra de coletes, de 

armamento, para cursos de capacitação, assim como, cada 

vereador tem sua bandeira, sua atuação, para destinar à 

reforma de uma creche, por exemplo, ou para uma reforma no 

Zerão, para uma melhoria, dando liberdade e condições aos 17 
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vereadores. Entendo ser de suma importância, os vereadores 

participarem do orçamento, porque somos nós, que estamos 

nas ruas, no dia a dia, representando a população, escutando 

os anseios, os problemas, as demandas e com isso, a 

população terá uma maior representação e, com certeza, 

conseguiremos ajudar ainda mais nossa cidade, para o 

desenvolvimento e melhorias, sendo essenciais e importantes, 

mas, muitas vezes, o Poder Executivo deixa de nos atender, 

por questões políticas, atendendo o vereador da situação, 

deixando de o fazer para a oposição. Estou muito contente 

com o projeto e quero, mais uma vez, agradecer minha 

assessora, Gisele, e quero dizer que, no último dia 30, 

fizemos, na praça, o projeto da Câmara, feito, pelo Poder 

Legislativo, em comemoração e alusão ao Dia da Vitória, aos 

nossos ex-combatentes “pracinhas”. Quero agradecer o Tiro 

de Guerra, a todos os vereadores que estiveram presentes, ao 

assessor do Vereador Marcos Franco, Nelson Victal, ajudando 

muito, adradeça-o, por mim, e a todos os assessores, meu 

chefe de gabinete, minha assessora Gisele e aos demais, que 

pariciparam na organização desse evento, meu muito 

obrigado. Deus abençoe a todos e uma ótima semana”. 

Novamente, na direção dos trabalhos, o Senhor Presidente 

Câmara, Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, 

facultou o uso da palavra, ao Vereador Marcos Antônio 

Franco: “Boa noite a todos. Vereador Geraldo Bertanha, você 

me comparou com Manoel Palomino, ainda bem, que você 

comparou com uma pessoa boa. Presidente, Vereador Manoel 

Palomino, sempre digo para você, que foi uma honra disputar 

a presidência, com você, e fico feliz, por estar sentado nesta 

cadeira, porque eu não teria essa paciência, que você tem, 

parece brincadeira, mas meu negócio é a rua. Vereador 

Manoel Palomino, quando preciso questionar sobre algo, vou 

direto a você, se há algum problema, não fico espalhando, 

sempre levei os problemas para você e sei que é competente e 

pode resolver. Obrigado também, pelo convite de sábado. 

Fiquei preocupado, com o Prefeito Carlos Nelson Bueno, 

porque ele não estava bem, inclusive, durante seu discurso, 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

35 

havia um “pingaiada”, atrapalhando seu discurso, e, antes que 

alguém se exaltasse, fui conversar com o rapaz e o prefeito me 

agradeceu, por continuar com o discurso. Há 4 secretários 

aqui, e Vereador Gérson Rossi, se me permite, mais uma vez, 

sempre falo, para minha mãe, que eu queria ter sua paciência e 

clareza. Gosto muito de ouvir seus discursos e aprendi a te 

admirar, porque, antes de ser vereador, nesta Casa, eu não 

podia nem ouvir falar no nome do Vereador Gérson Rossi, 

mas aprendi a admirá-lo e falo, para minha mãe, e falo de 

coração, para vocês. Quero agradecer ao Vereador Fábio 

Mota, lembro-me, quando me aconselhou. Estávamos no 

Bairro Linda Chaib, na época, você era secretário, disse-me, 

que a primeira coisa que respeitava eram os vereadores e, 

hoje, está presente como nobre vereador. Obrigado, por 

atender a todos os meus pedidos. Quero agradecer também, a 

Flávia Rossi e Rodrigo Sernaglia, que sempre me atende, e 

quero agradecer muito ao Zé Paulo, já o citei aqui e, quando 

tenho que falar, não escondo nada de ninguém, peço até 

desculpas, se magoo alguém, porque o que falo é de dentro 

para fora, não consigo guardar para mim. Sei, que todos aqui 

fazem críticas ao Prefeito Carlos Nelson Bueno, ontem, 

conversando com o Batata, meu colega de trabalho, falei para 

ele, que devo, para 3 pessoas, por estar na saúde: primeiro, ao 

meu pai; segundo, Carlos Nelson Bueno, e, em terceiro, ele, o 

Batata. Tive muitas dificuldades nesta prefeitura, se estou na 

saúde há 13 anos, graças a Deus, agradeço ao Carlos Nelson 

Bueno. Estava trabalhando, fazia 3 dias e meio, quando fui 

esculachado, por um encarregado, mandando eu me virar e, 

não falarei o palavrão que foi dito, por ele, nunca esquecerei, 

isso aconteceu, no mês de setembro, eu ia para casa, 

abandonaria o serviço de motorista da saúde, mas o Batata 

falou para eu aguentar firme e pensei comigo, que daria a 

volta por cima, chegaria aonde queria, mas queria chegar 

“olho no olho”, nas autoridades. Fiquei muito feliz, quando 

cheguei nesta Casa, no dia 1º de janeiro de 2017, e encontrei 

meu companheiro, Vereador Alexandre Cintra, é uma honra 

estar ao seu lado, vereador, e Vereadora Sônia Módena, 
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lembro-me quando fomos buscar aquele cachorro, do outro 

lado de Mogi Guaçu, fomos de caminhão, falei, para minha 

mãe, com todo respeito, Soninha, “que mulher bonita”, com 

aquele cachorro em baixo do braço, babando. Vi o seu amor 

para com aquele cachorro, admiro seu trabalho, Vereadora 

Sônia, de coração, fiquei muito feliz, em ver você sentada 

nessa cadeira. São duas pessoas, com as quais me surpreendi, 

em ver aqui, pois não os vi fazendo campanha nas ruas. 

Parabéns aos dois vereadores e ao Vereador Fábio Mota, que 

sempre me ajuda, obrigado, e obrigado, Vereadora Maria 

Helena Scudeler, pelos conselhos e por sempre me ajudar. 

Meus parabéns, Vereador Manoel Palomino, continue assim, 

deverei essa para você sempre, porque, graças a Deus, não sou 

eu quem está sentado aí, senão estaria sofrendo. Meus 

parabéns pelo trabalho, se precisar do Vereador Marcos 

Gaúcho é só chamar, estarei sempre à disposição. Obrigado a 

todos”. Com a palavra, Vereador Moacir Genuário: “Mais 

uma vez, boa noite a todos. Vemos a importância do 

financiamento, para o Parque das Laranjeiras, apenas duas 

cidades do Estado de São Paulo foram agraciadas, com o 

empréstimo. De todas as cidades, das 635, do Estado de São 

Paulo, Mogi Mirim e Morungaba foram as duas únicas 

cidades a serem agraciadas, realmente, temos que honrar a 

quem tem honra, e esta é para nosso Deputado Baleia Rossi. 

Quero fazer um convite a todos, à imprensa, porque 

realizaremos, no dia 22, a XVI Marcha para Jesus, na cidade 

de Mogi Mirim. Aproveito e convido todos os vereadores, 

para que estejam presentes, pois é uma marcha tradicional, na 

cidade de Mogi Mirim. Desta vez, traremos a cantora Nívea 

Soares, cantora de renome, para que tenham a oportunidade, 

vereadores e toda população, para estarem presentes, no 

Espaço Cidadão, no dia 22, a partir das 18 horas. A marcha 

começará, às 16 horas, todos estão convidados, a população, 

todos os vereadores e assessores. Quero dizer também, que 

realizaremos um jogo amistoso, no dia 30 de junho, a Missão 

Paz e Vida trará ex-jogadores, participantes do Atletas de 

Cristo, e temos alguns nomes já confirmados. Acontecerá, no 
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Campo do Mirante, dia 30, às 10 horas, arrecadando 1 quilo 

de alimento, por pessoa, revertendo-se para alguma entidade 

que por enquanto não sei. Deixo o convite a todos e à 

imprensa, pedi, para que os jornais A Comarca e O Popular 

divulguem o evento da Missão Paz e Vida, sendo evento de 

suma importância, para a cidade, pois é um evento, que já está 

no calendário. Pedi ajuda ao Vereador Geraldo Bertanha, para 

que divulgasse, em seu programa de rádio, e precisamos 

divulgar, porque ex-jogadores estarão lá, conhecidos por 

todos, e aos que gostam do futebol, teremos esses dois eventos 

e convido a todos, para que possam deles participar. Muito 

obrigado”. Com a palavra, Vereador Orivaldo Aparecido 

Magalhães: “Senhor presidente, membros da Mesa, caros 

senhores vereadores, público ainda presente, boa noite. Tenho 

um requerimento, em mão, fiz, no dia 07 de agosto de 2009, 

no meu primeiro mandato, nesta Casa. Solicitei ao senhor 

prefeito que, a pedido da população das Chácaras Planalto 

Bela Vista, colocasse iluminação, em todo o bairro; depois, no 

início do Governo do Prefeito Carlos Nelson, neste mandato, 

estivemos no gabinete do secretário Danilo Zinetti, eu, 

Vereador Luís Roberto Tavares, Vereador Cinoê Duzo, e 

antes de mim, Vereador Osvaldo Quaglio, que também foi 

presidente desta Casa, fez também esse requerimento. Semana 

retrasada, foi um dia muito feliz para o povo das Chácaras 

Planalto Bela Vista, porque a iluminação foi além do 

solicitado, contemplando toda a população da região. Queria 

agradecer aqui, em nome de toda população daquele bairro, 

nosso secretário Zé Paulo, desdobrando-se para conseguir 

realizar o sonho daquele povo, que há muitos anos, estava sem 

iluminação. Muito obrigado, Zé Paulo, de coração. Quero 

também fazer um agradecimento, ao secretário Valdir 

Biazotto, que estava na Usina Esmeralda, com 4 frentes de 

trabalho, porque a população pedia melhorias nas estradas, há 

muito tempo. Estava lá, fazendo a limpeza de caixas, com 

caminhão, entraram também, no Horto do Vergel, com a 

Patrol Case, para regularizar as ruas, fazendo lá, um excelente 

trabalho, deixando tudo limpo e arrumado. Também estão 
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com uma frente de trabalho, no Aeroporto, na Estrada do 

Macuco, fazendo nivelamento das ruas, das estradas e a 

limpeza das beiras de estradas, para atender à população 

daquela região, e também, uma solicitação que fizemos, a 

Estrada dos Cavenhagui estava terrível, agora, as máquinas 

estão ajeitando tudo e ficará muito bom. Tudo isso, minha 

gente, na época de chuvas, é muito difícil fazer a manutenção 

nas estradas. Em algumas delas ocorreu a manutenção, mas 

acabou virando um “mingau”, ninguém conseguiu sair de casa 

para trafegar, porque o chão ficou mole, por conta da chuva, 

por isso não havia máquinas trabalhando naquela região, 

agora, todo serviço será colocado, em dia, e, nas Chácaras Sol 

Nascente, no São Francisco, foram feitos alguns trabalhos, fui 

informado, pelo secretário, que as máquinas retornarão, para 

fazerem as vicinais. Quero parabenizar o secretário Ivair 

Biazotto, pela usina, pelo trabalho feito e por seu empenho, 

para termos a usina de reciclagem de resíduos, 

reaproveitamento de todo material, garantindo trabalho, para o 

pessoal da cooperativa, tudo que houver lá, de recicláveis, 

será vendido e revertido, em prol da cooperativa; tudo que 

gera emprego para o município, vocês não fazem ideia o 

quanto ajuda, na vida do ser humano. Senhor presidente, só 

para complementar, disseram, na semana passada, que esse 

governo não gerou nenhuma vaga de emprego para o povo de 

nossa cidade, mas não é bem assim, a HAVAN chegou neste 

governo, gerando mais de 120 empregos, o Supermercado 

GoodBom mais de 80 vagas, mais de 80 postos de trabalho, 

em Mogi Mirim. É aquilo, que o nobre Vereador Fábio Mota 

disse aqui: vamos dizer aquilo que é verdadeiro, sejamos 

honestos conosco mesmos e falemos a verdade. Muito 

obrigado, senhor presidente”. 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 

Lázara Maria Tavares, genitora do Vereador Luís Roberto 

Tavares, e José Aparecido Scapin, falecidos, recentemente. 

Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, Vereador Manoel 
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Eduardo Pereira da Cruz Palomino, agradeceu a presença de 

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

presente Sessão às 20h47 do que, para constar, determinou a 

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

discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 

 


