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         ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA (23ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

 

Aos quinze dias do mês de julho 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 

Vigésima Terceira (23ª) 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 12 de 

julho 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. 
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Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 

106, da citada Resolução, convidou o Vereador André 

Albejante Mazon para que procedesse a leitura de um trecho 

da Bíblia Sagrada. Cumprida dita providência, dando por 

iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.  

Presidente submeteu à apreciação do Plenário as atas da 

Décima Sexta (16ª) Sessão Ordinária, realizada em dia 27 de 

maio de 2019; Décima Sétima (17ª) Sessão Ordinária, 

realizada em 03 de junho de 2019; Décima Oitava (18ª) 

Sessão Ordinária, realizada em 10 de junho de 2019, e Décima 

Nova (19ª) Sessão Ordinária, realizada em 17 de junho de 

2019, as quais, depois de achadas conformes e aprovadas, 

foram devidamente assinadas, pelos Vereadores Manoel 

Eduardo Pereira da Cruz Palomino e Luís Roberto Tavares, 

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

o Presidente deu ciência à Casa, através de leitura, do 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03 (TRÊS) DE 2019, “de 

Sessão Extraordinária”, assim redigido: “VEREADOR 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO, Presidente da Câmara Municipal de Mogi 

Mirim, Estado de São Paulo etc., no uso das atribuições que 

lhe são conferidas, pelo Artigo 117 da Resolução nº 276, de 

09 de novembro de 2010 (vigente Regimento Interno), 

DECIDE convocar SESSÃO EXTRAORDINÁRIA da 

Câmara Municipal, para o dia 15 de julho de 2019, segunda-

feira, para logo após o término da Vigésima Terceira (23ª) 

Sessão Ordinária, destinada na “Ordem do Dia” à discussão e 

votação da seguinte matéria: EM TURNO ÚNICO: “ex-vi” do 

disposto no § 1º, inciso I, do Artigo 171 do Regimento 

Interno: 1. Projeto de Lei nº 49, de 2019, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre a abertura de crédito 

adicional especial, no valor de R$ 6.500,00”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação e parecer conjunto das 

Comissões de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e 

Assistência Social e de Finanças e Orçamento; 2. Projeto de 

Lei nº 58, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, 

“dispondo sobre alteração de dispositivos da Lei Municipal nº 
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4.323, de 05 de abril de 2007, que criou o Conselho Municipal 

de Turismo (COMTUR) e o Fundo Municipal a ele 

vinculado”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e 

parecer conjunto das Comissões de Educação, Saúde, Cultura, 

Esporte e Assistência Social e de Finanças e Orçamento; 3. 

Projeto de Lei nº 62, de 2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, “dispondo sobre a abertura de crédito adicional 

especial, no valor de R$ 243.750,00”. Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação e parecer conjunto das Comissões de 

Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de 

Finanças e Orçamento; 4. Projeto de Lei nº 63, de 2019, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a abertura de 

crédito adicional especial, no valor de R$ 660,00”. Parecer das 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. 

EM SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do 

Artigo 172 do Regimento Interno: 5. Projeto de Lei nº 46, 

de 2019, de autoria da Mesa da Câmara, “alterando o Artigo 

2º da Lei 6.083, de 17 de abril de 2019, para estender o 

acréscimo de referência aos servidores inativos e pensionistas 

da Câmara Municipal, e dando outras providências”. EM 

PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do 

Artigo 172 do Regimento Interno: 6. 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”. Parecer das Comissões de 

Justiça e Redação e de Educação, Saúde e Assistência, 

ficando, pois, os Vereadores, NOTIFICADOS da Sessão 

Extraordinária, em questão, nos termos regimentais. Dado e 

passado, nesta cidade, na Secretaria da Câmara Municipal, em 

15 de julho de 2019. VEREADOR MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Presidente da Câmara”. 

Na sequência, o Presidente deu ciência à Casa, através de 

leitura, das seguintes matérias: 1. Projeto de Lei nº 69, de 

2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson 

Bueno, acompanhado de Mensagem nº 61/2019, datada de 
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28/06/2019, objeto do Ofício nº 61/2019, de igual data, 

“dispondo sobre alteração da Lei Municipal nº 3.101, de 03 de 

dezembro de 1998, que trata da administração do transporte 

coletivo de passageiros por ônibus no Município de Mogi 

Mirim”; (ao exame das Comissões Permanentes, conforme 

Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 2. Projeto de Lei nº 70, 

de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson 

Bueno, acompanhado de Mensagem nº 63/2019, datada de 

03/07/2019, objeto do Ofício nº 63/2019, de igual data, 

“dispondo sobre reajuste de recursos financeiros estabelecidos 

pela Lei Municipal nº5.820, de 20 de outubro de 2016, que 

trata do Programa Mais Médicos”; (ao exame das Comissões 

Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento 

Interno); 3. Projeto de Lei nº 73, de 2019, de autoria do 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha, “dando denominação 

oficial ao Espaço Multiuso, localizado à Avenida Santo 

Antônio, no centro, de JORNALISTA VALTER 

ABRUCEZ””; (ao exame das Comissões Permanentes); 4. 

Projeto de Lei nº 74, de 2019, de autoria do Vereador Tiago 

César Costa, “instituindo a Semana Municipal de 

enfrentamento às Fakes News, a ser comemorada, anualmente, 

na primeira semana de abril e criando o Dia Municipal de 

Enfrentamento às Fakes News, a ser comemorado todo dia 1º 

de abril, e dando outras providências”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 5. Projeto de Lei nº 75, de 2019, de 

autoria do Presidente da Câmara, Vereador Manoel Eduardo 

P. da Cruz Palomino, “instituindo, no Município de Mogi 

Mirim, a Patrulha Maria da Penha, e dando outras 

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

com os Ofícios nºs 61 e 63/2019, o Sr. Prefeito Carlos Nelson 

Bueno solicitou fossem os Projetos de Lei nºs 69 e 70/2019 

apreciados em Regime de Urgência Especial, conforme 

previsto no Artigo 54 da Lei Orgânica – LOM de Mogi 

Mirim. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e 

votação dos nobres Vereadores os seguintes 

REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados 

pela Casa): Requerimento Nº 403/2019 -  Assunto: REQUER 
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A CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO (C.P.I.) PARA APURAR A SONEGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº 404/2019 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio da Secretaria de 

Saúde, estudos para que haja um profissional coordenador no 

período noturno na UPA das 19h às 7h e nos encaminha a 

resposta. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA.  Requerimento Nº 

405/2019 - Assunto: REQUEIRO INFORMAÇÕES SOBRE 

EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA 

ÉZIO MARIOTONI DO FINAL DO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS ATÉ O CONDOMÍNIO DE CHÁCARAS 

SANTA ISABEL. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento Nº 406/2019 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio da Secretaria 

competente, relatório de todo recapeamento feito até o 

presente momento na cidade e nos encaminhe esses dados. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 407/2019 

- Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Carlos Nelson Bueno, 

por intermédio do SAAE, relatório de todas as operações 

“Tapa Buraco” feitas até o presente momento na cidade e nos 

encaminhe esses dados. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº 408/2019 - Assunto: REQUER 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O DIA 22 DE AGOSTO DE 

2019, ÀS 19H00, NO PLENÁRIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA DISCUSSÃO ACERCA DA UPA 

(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), UBSs 

(UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), PSFs (PROGRAMA 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA) E CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL DA CIDADE 

DE MOGI MIRIM. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº 409/2019 - Assunto: Requer informações 

referentes ao serviço de troca de hidrômetros que está sendo 

realizado pelo SAAE, informando a relação de prédios 

públicos que estão inclusos para a troca dos hidrômetros e em 

quais prédios já foram trocados e suas respectivas datas e nos 

encaminhe essas informações. Autoria: TIAGO CÉSAR 
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COSTA. Requerimento Nº 411/2019 - Assunto: REQUER 

ALTERAÇÃO DE DATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

APROVADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO 399/2019, 

PARA DISCUTIR O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 10/2019, QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE 

MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE MOGI 

MIRIM, INSTITUCIONALIZA AS ESTRATÉGIAS E 

AÇÕES DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL, INSTITUI AS NORMAS E 

PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS 

DE POLOS GERADORES DE TRÁFEGO (PGT) E DANDO 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, SENDO QUE, NA OCASIÃO, 

SERÁ DISCUTIDO O  PROJETO DE LEI Nº 42 DE 2019 – 

PROCESSO Nº 77, OBJETO DA MENSAGEM Nº 044/2019 

SOB REGIME DE URGÊNCIA, DE AUTORIA DO 

PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO E USO 

DE EXTENSÃO TEMPORÁRIA DE PASSEIO PÚBLICO, 

DENOMINADA DE PARKLET, E DANDO OUTRAS 

PROVIDENCIAS, QUE TRAMITA NO ÂMBITO DESTA 

CASA, SEJA AMPLAMENTE DISCUTIDO NA REFERIDA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Requerimento Nº 412/2019 - Assunto: Requer ao 

Conselho de Saúde cópia da ATA 06/2016 e nos encaminhe 

este documento. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº 413/2019 - Assunto: Requer ao Exmo 

Senhor Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, e 

ao Presidente do SAAE Sr. Luiz Rodrigo Sernaglia, estudos 

para diminuição em 20% do valor cobrado dos munícipes, 

relativo à taxa do esgoto, visto que esta porcentagem é a 

média da água consumida nas residências que não retorna 

como esgoto. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Requerimento 

Nº 414/2019 -  Assunto: Requeiro o envio de informações do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto com a 

Secretarias competentes a respeito do trecho da Praça Lions, 

localizada no final da Rua José Bonifácio. Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº 
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415/2019 - Assunto: Reitera ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio da 

Vigilância Sanitária, para que nos seja encaminhada respostas 

referentes aos ofícios 08/2019 e 09/2019.  Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 416/2019 -  Assunto: 

SOLICITA AO PREFEITO MUNICIPAL INFORMAÇÕES 

SOBRE ESTUDOS E OBRAS ACERCA DO 

ESCOAMENTO DO CÓRREGO DO TOLEDO, NA ZONA 

LESTE DA CIDADE VISANDO DEMANDA FUTURA 

Autoria: MARCOS ANTONIO FRANCO. Requerimento Nº 

417/2019 -  Assunto: REQUEIRO SEJA ENCAMINHADO 

AO EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO ABAIXO 

ASSINADO DOS MORADORES PRÓXIMOS AO 

CRUZAMENTO DA RUA PADRE JOSÉ COM RUA 

PAISSANDÚ E ADJACÊNCIAS Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº 418/2019 -  

Assunto: Requer ao Exmo Senhor Prefeito Municipal 

Arquiteto Carlos Nelson Bueno, que junto a Secretaria 

competente, realize estudos para colocação de redutores de 

velocidade (lombadas) à Rua Ederaldo Silveira Bueno, no 

Sehac. Autoria: CRISTIANO GAIOTO, LUIS ROBERTO 

TAVARES, FABIO DE JESUS MOTA. Requerimento Nº 

419/2019 -  Assunto: realize estudos para colocação de vaga 

de estacionamento privativo à “Veículos Escolares” à Rua 

Marciliano, defronte à entidade”Casa da Criança”, ao lado 

direito da via, e a colocação de uma faixa de segurança 

defronte ao número 184 Autoria: CRISTIANO GAIOTO. 

Requerimento Nº 420/2019 -  Assunto: REQUEIRO A 

CONVOCAÇÃO DO SECRETARIA DE MOBILIDADE 

URBANA, JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE TÉCNICA 

PARA COMPARECER NESTA CASA DE LEIS NO DIA 

06/08/2019, AS 19:00 PARA EXPLANAÇÃO SOBRE O 

PROJETO DE MOBILIDADE URBANA AOS CICLISTAS. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES, GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Na sequência, o Sr. Presidente deu por 

aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes 
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INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:  

Indicação Nº 626/2019 -  Assunto: INDICO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE 

QUE REALIZE MELHORIAS NAS ESTRADA 

MUNICIPAL MATO DOS MELLOS, NO BAIRRO MATO 

DENTRO. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR.  

Indicação Nº 627/2019 - Assunto: SOLICITA AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO 

DIFERENCIADA NOS MONUMENTOS DAS PRAÇA RUI 

BARBOSA. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Indicação Nº 628/2019 - Assunto: Solicito ao 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, junto ao 

SAAE, para que realize reparo na ligação de água do 

Complexo Esportivo Ocílio Rottoli - Tucurinha. Autoria: 

FABIO DE JESUS MOTA. Indicação Nº 629/2019 – Assunto: 

Solicito ao Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, 

junto a Secretaria de Serviços Municipais, para que realize 

reparo na iluminação do Complexo Esportivo Ocílio Rottoli - 

Tucurinha Autoria: FABIO DE JESUS MOTA.  Indicação Nº 

630/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, por intermédio do 

SAAE, para que seja feita manutenção em um “buraco” aberto 

com reparo da rede de água na Rua das Camélias, em frente ao 

número 192, Jardim Inocoop. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Indicação Nº 631/2019 -  Assunto: SOLICITO AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTAMENTE COM A SECRETARIA COMPETENTE, 

RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO COM ALUSÃO AO 

DIA DA BANDEIRA DO BRASIL, LOCALIZADO NA 

PRAÇA DA BANDEIRA, NO CENTRO. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 632/2019 -  Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS 

RUAS DO BAIRRO PARAÍSO DA CACHOEIRA, COM 

RELAÇÃO AOS PONTOS CRÍTICOS NO PAVIMENTO. 
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Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 633/2019 -  

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO, JUNTAMENTE COM A 

SECRETARIA COMPETENTE, INSTALAÇÃO DE 

HOLOFOTES PARA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO 

HISTÓRICO LOCALIZADO NA PRAÇA 09 DE JULHO, 

LOCALIZADA NO CENTRO. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 634/2019 -  Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

HUMBERTO BARROS DE FRANCO, LOCALIZADA NO 

BAIRRO JARDIM INOCOOP. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 635/2019 - Assunto: SOLICITA 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A 

SECRETARIA COMPETENTE, PARA QUE SEJAM 

CRIADOS PIPÓDROMOS NA CIDADE DE MOGI-

MIRIM/SP, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autoria: 

ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 

636/2019 - Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E 

HABITAÇÃO POPULAR PARA QUE SEJA REALIZADA 

A INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE 

NO TERRENO LOCALIZADO JUNTO AS RUAS ROMEU 

ALBANI, RUA ROBERTO DOMINGUES MOTA, RUA 

ANSELMO PIRES E RUA LUIZ DANTE, AO LADO DA 

EMEB PROFESSORA MARIA HELENA TOREZAN 

GOMES, JARDIM MARIA BONATI BORDIGNON, MOGI 

MIRIM. Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. 

A seguir, o Senhor Presidente submeteu à apreciação e 

votação dos nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, 

endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): Moção Nº 

176/2019 -  Assunto: MOÇÃO DE PESAR, APOIO E 

SOLIDARIEDADE A ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA APD DE MOGI MIRIM. Autoria: GERSON 
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LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº 177/2019 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS E 

RECONHECIMENTO A ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL – OAB/SP 60ª SECÇÃO - MOGI MIRIM, 

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO PELOS 

RELEVANTES TRABALHOS DE DIFUSÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS E NAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E 

PROMOÇÃO DO IDOSO.  Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Moção Nº 178/2019 -  Assunto: Moção de 

Congratulações e Aplausos a Procuradora Geral da República 

e Chefe do Ministério Público Federal Raquel Elias Ferreira 

Dodge pelo excelente trabalho realizado em seu mandato, 

biênio 2017/2019. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Moção 

Nº 181/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR JORGE DOS SANTOS, 

OCORRIDO DIA 02 DE JULHO DE 2019. Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS.  Moção Nº 182/2019 -  

Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À ROSANA 

JÚLIA MEGIATTO BRONZATTO PELA ORGANIZAÇÃO 

DA EXPOSIÇÃO: “RECORTES DE UMA VIDA”, EM 

HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE ORLANDO 

BRONZATTO, O “PINTACA”, NO DIA 03 DE JULHO NA 

ESTAÇÃO EDUCAÇÃO, DENTRO DO CALENDÁRIO 

DAS COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DE MOGI 

MIIRM. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 

183/2019 -  Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS 

AO SENHOR VALTER JOSÉ POLETTINI PELA 

EXPOSIÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DE 

GRAVURAS NO CENTRO CULTURAL “LAURO 

MONTEIRO DE CARVALHO E SILVA” DE 27 DE JUNHO 

À 15 DE JULHO, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DOS 

250 ANOS DE MOGI MIRIM. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Moção Nº 184/2019 - Assunto: Votos de 

Congratulações e Aplausos, a todos os motoristas, em especial 

os profissionais da Prefeitura e Câmara Municipal de Mogi 

Mirim, pelo “Dia do Motorista”, a ser comemorado em 25 de 

Julho de 2019. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 
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185/2019 - Assunto: Votos de Congratulações e Aplausos, às 

Equipes Diretivas, Professores, Educadores, Auxiliares, 

Inspetores, Secretários, Serventes e Merendeiras de todas as 

unidades escolares de Mogi Mirim, pelo trabalho de 

excelência realizado junto aos nossos alunos, durante todo o 

1º semestre de 2019. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção 

Nº 186/2019 - Assunto: Votos de Congratulações e Aplausos, 

às entidades: APAE, Casa da Criança, CCI, Educandário, 

Equipotência, Fonte Viva e Lar Aninha, pelo excelente 

trabalho realizado junto aos nossos alunos, durante todo o 1º 

semestre de 2019. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 

187/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

JOVEM JEAN CARLOS DE ARAÚJO FREIRE, 

OCORRIDO DIA 08 DE JULHO DE 2019. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 189/2019 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, 

PELO FALECIMENTO DA SENHORA ALBINA 

MACHADO COSTA, OCORRIDO NO DIA 28 DE JUNHO 

DE 2019. Autoria: MOACIR GENUARIO, TIAGO CÉSAR 

COSTA. Moção Nº 190/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR ADELSON BENEDITO 

PINTO, OCORRIDO DIA 11 DE JULHO DE 2019. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 192/2019 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À FALASP – 

FEDERAÇÃO DAS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM CONSONÂNCIA O 

INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E 

GENALÓGICO DA BAIXA MOGIANA – IHGGBM, NA 

PESSOA DE SEU PRESIDENTE, O CONDE THIAGO 

GALENBECK DE MENEZES, PELA REALIZAÇÃO DA 

SESSÃO CÍVICA E CULTURAL DE OUTORGA DE 

ENTREGA DE MEDALHAS  ANITA GARIBALDI E DE 

DIPLOMAS AO MÉRITO HISTÓRICO BARTOLOMEU 

BUENO DA SILVA FILHO, O ANHANGUERA II NO DIA 

10 DE JULHO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
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DE MOGI MIRIM. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção 

Nº 193/2019 -  Assunto: Moção de Apoio ao “Festival de 

Gastronomia”, que será realizado de 22 de setembro a 22 de 

outubro de 2019, idealizado pelo Polo Gastronômico Baixa 

Mogiana que atualmente é presidido pelo Senhor José 

Antônio Scomparim. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA.  

Moção Nº 194/2019 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE 

APLAUSOS AO MOGIMIRIANO ESCRITOR E 

PROFESSOR JHONATAN WILSON QUARESMA GOMES 

PELA PUBLICAÇÃO DOS LIVROS: “SEM CAPAS, COM 

ASPAS”, “O SEGREDO DE UM SUJEITO OCULTO” E 

PELO ESTUDO “FALASP – A HISTÓRIA – VOSSOS 

PEITOS, VOSSOS BRAÇOS”. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Moção Nº 195/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM A 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VILA DIAS PELA 

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA COPA 

ZONA LESTE DE FUTEBOL DE CAMPO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES, GERALDO VICENTE BERTANHA. 

Moção Nº 196/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM O TIME DA 

VILA DIAS FUTEBOL CLUBE PELO CONQUISTA DO 

TITULO DE CAMPEÃO DA PRIMEIRA COPA ZONA 

LESTE DE FUTEBOL DE CAMPO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES, GERALDO VICENTE BERTANHA. 

Moção Nº 197/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO ROTARY CLUB 

DE MOGI MIRIM, PELO EVENTO EM REFERÊNCIA AS 

COMEMORAÇÕES DA REVOLUÇÃO 

CONSTITUCIONALISTA, OCORRIDA EM 09 DE JULHO. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Moção Nº 198/2019 -  

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

A COMISSÃO DOS 250 ANOS DE MOGI MIRIM, PELA 

RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM REFERÊNCIA A 

REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932.  

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Moção Nº 199/2019 -  

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 
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AOS HOMENAGEADOS NA SOLENIDADE DE 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA 2ª COMPANHIA DO 

26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR 

(BPM/I). Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção 

Nº 200/2019 -  Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM UM 

“MINUTO DE SILÊNCIO” PELO FALECIMENTO DO 

LIDER COMUNITARIO SENHOR JOAQUIM DE 

OLIVEIRA RODRIGUES DO ASSENTAMENTO DE 

REFORMA AGRÁRIA 12 DE OUTUBRO (HORTO 

VERGEL) OCORRIDO NO 09/07/2019 EM MOGI MIRIM E 

SEPULTADO NA CIDADE DE INDAIATUBA.   Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº 201/2019 -  

Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM UM “MINUTO DE 

SILÊNCIO” PELO FALECIMENTO DO JOVEM LUIS 

FERNANDO BERALDO OCORRIDO NO DIA 19 DE 

JUNHO DE 2019 EM MOGI MIRIM. Autoria: GERSON 

LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº 202/2019 - Assunto: Moção 

de congratulações e aplausos aos alunos da Fatec "Jornalista 

Arthur de Azevedo", que tiveram seus projetos selecionados 

no "Fatec Portas Abertas", para apresentação no evento 

regional: Encontro de RH da Baixa Mogiana, no ICA. 

Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. Moção Nº 

203/2019 -  Assunto: Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. 

Heitor Choquetta, ocorrido em 11 de julho de 2019. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. A 

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

Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 

1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 

1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 

1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 

1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 

1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 

1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 

1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 

1124, 1125, datados de 12, 15, 16, 17 e 18 de julho de 2019, 

todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito 

Municipal, José Augusto Francisco Urbini, respectivamente, 
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respondendo a respeito da Indicação nº 1205/2018; 

Requerimento nº 340/2019; Requerimento nº 371/2019; 

Indicação nº 572/2019; Indicação nº 603/2019; Indicação nº 

604/2019; Indicação nº 399/2019; Indicação nº 574/2019; 

Indicação nº 575/2019; Indicação nº 562/2019; Indicação nº 

579/2019; Requerimento nº 363/2019; Requerimento nº 

158/2019; Indicação nº 243/2019; Indicação nº 444/2019; 

Requerimento nº 382/2019; Indicação nº 605/2019; Indicação 

nº 458/2019; Indicação nº 467/2019; Indicação nº 594/2019; 

Indicação nº 595/2019; Indicação nº 543/2019; Indicação nº 

598/2019; Indicação nº 552/2019; Indicação nº 547/2019; 

Requerimento nº 293/2019; Indicação nº 1073/2018; 

Indicação nº 1074/2018; Indicação nº 1042/2018; Indicação nº 

369/2019; Indicação nº 373/2019; Indicação nº 374/2019; 

Requerimento nº 185/2019; Indicação nº 364/2019; Indicação 

nº 359/2019; Indicação nº 569/2019; Indicação nº 264/2019; 

Indicação nº 380/2019; Indicação nº 381/2019; Indicação nº 

382/2019; Indicação nº 535/2019; Indicação nº 591/2019; 

Indicação nº 601/2019; Requerimento nº 221/2019; Indicação 

nº 388/2019; Indicação nº 390/2019; Requerimento nº 

397/2019; Requerimento nº 392/2019; Requerimento nº 

189/2019; Indicação nº 352/2019; Indicação nº 397/2019; 

Requerimento nº 373/2019; Indicação nº 392/2019; Indicação 

nº 393/2019; Requerimento nº 223/2019; Indicação nº 

408/2019; Indicação mº 570/2019; Indicação nº 387/2019; 

Indicação nº 423/2019; Indicação nº 441/2019; Indicação nº 

622/2019; Requerimento nº 400/2019; Requerimento nº 

430/2019; Indicação nº 571/2019; Requerimento nº 249/2019; 

Indicação nº 610/2019; Indicação nº 398/2019; Indicação nº 

404/2019; Indicação nº 417/2019; Indicação nº 422/2019; 

Indicação nº 428/2019; Indicação nº 429/2019, desta 

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

Vereadores interessados); Ofício nº 03/2019, datado de 15 de 

julho de 2019, assinado por Ricardo Augusto Botaro, 

Coordenador da APEOESP – Sindicato dos Professores do 

Ensino Oficial do Estado de São Paulo, “informando a 

desistência à Tribuna Livre”; (arquive-se); Ofício nº 
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255/2019, datado de 28 de maio de 2019, subscrito pelo Sr. 

Márcio Antônio de Paula Capato, Gerente de Sustentação ao 

Negócio da Caixa Econômica Federal, “notificando a 

liberação de recursos financeiros em 27 de maio de 2019, no 

valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 

reais), destinados ao Município”; (arquive-se). Não havendo 

mais proposituras, ou quaisquer outros documentos, para 

serem levados ao conhecimento do Plenário, não existindo 

tempo hábil e sendo o Expediente reduzido, conforme Artigo 

211, do Regimento Interno, o Sr. Presidente suspendeu a 

Sessão às 19h09, 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 

SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do 

Artigo 172 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 38, 

de 2019, 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 2020, e dando outras providências”; (posto a votos, em 

sessão de hoje, a Câmara aprovou, Segundo (2º) Turno, por 

unanimidade, o Projeto de Lei nº 38/2019, 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 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 Fábio de Jesus 

Mota: “Boa noite, senhor Presidente, Mesa, nobres 

vereadores, vereadoras, imprensa, internautas e público 

presente. Venho hoje a esta tribuna, comunicar aos moradores 
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do Jardim Santana, que fiz uma Indicação de nº 559, de 2019, 

ao senhor prefeito, solicitando recapeamento nas ruas do 

bairro, encontrando-se intransitáveis. Semana passada, 

conversei com Eduardo Schmidt, Secretário de Planejamento, 

informando-me que todas as ruas do bairro serão incluídas no 

próximo recapeamento licitado, então, é mais um empréstimo 

feito pelo senhor prefeito, para recapeamento de várias ruas da 

cidade. Os moradores do Bairro Santana também receberão 

recapeamento pois estive lá e, realmente, algumas ruas estão 

intransitáveis, não há nem a possibilidade de transitar 

bicicletas. Desta forma, quero deixar esta informação aos 

moradores do bairro. Também quero deixar registrado, que 

hoje estivemos em São Paulo, na Secretaria do Estado da 

Pessoa com Deficiência, uma reunião marcada com a 

Secretária Célia Leão, eu, Vereador Robertinho, Vereador 

Alexandre Cintra e Vereador André Mazon, pois solicitamos 

apoio da secretária, para a nova construção do prédio da APD 

– Associação dos Portadores de Deficiências. O prefeito doou 

o terreno e solicitamos recursos para ajudarmos a APD na 

construção de nova sede. Aproveitando a visita à secretária, 

entreguei ofício à mesma, solicitando a doação de uma van 

exclusiva para o transporte dos pacientes, que fazem 

radioterapia e quimioterapia fora da cidade, entreguei o ofício 

nas mãos dela, que encaminhará à secretaria competente, 

cobrarei dela. Ela me disse, que lutará para conseguir, porque 

essas pessoas que fazem esse tipo de tratamento precisam de 

algo diferenciado, diferente do que é hoje. Hoje, viajam com 

mais pacientes de diferentes consultas, passando o dia fora, 

enquanto muitos deles chegam a passar mal. Entreguei esse 

ofício à Célia Leão, para recebermos, por doação, essa van, 

que será muito útil para as pessoas que passam por esse 

problema. Muito obrigado presidente, boa noite”. Com a 

palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite, 

senhor presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras, 

senhores vereadores, público presente, imprensa e internautas, 

boa noite. Como realizamos a última sessão ordinária, senhor 

presidente, gostaria de deixar registrado o trabalho feito por 
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esse vereador, nos seis primeiros meses do ano. Gostaria de 

agradecer aos senhores, pela colaboração nas indicações, nos 

requerimentos, nos projetos apresentados neste ano, nesta 

Casa, quero dizer que me sinto muito orgulhoso, em fazer 

parte desta Casa. Aprendo todos os dias e sei que a vida é isso, 

um eterno aprender, aprendemos também, que a melhor arma 

que o ser humano possui é o diálogo, o poder de 

convencimento, saber falar e se fazer entender, e acho que são 

coisas muito importantes. Conquistamos projetos importantes 

neste primeiro semestre, sei que fomos, em alguns momentos, 

colocados “na berlinda”, parecia que o futuro eterno da cidade 

estava nas nossas mãos, mas não, segundo Vereador 

Alexandre Cintra, não somos super-heróis e não somos donos 

da verdade, até porque existem três verdades: a minha, a sua e 

a verdade verdadeira. Sempre trabalhei aqui, para que a 

verdade verdadeira prevalecesse, não a minha verdade, mas a 

verdade verdadeira, e acredito que encerro este primeiro 

semestre, com o sentimento de dever cumprido e repito: 

aprender. Aprendemos todos os dias, em meus momentos 

ociosos, pela minha função aqui, ou como jornalista, 

radialista, sempre leio e busco informações. Comparando o 

trabalho desta Casa, com outras casas – e posso falar de alma 

limpa, de peito aberto, não devemos nada a ninguém, esta 

Casa não deve nada a ninguém. Neste ano estive em Barueri, 

não sozinho, e lá, é um exemplo que não quero levar comigo, 

como Casa, como Mesa, como Câmara. Há 21 vereadores, 

todos da situação, e não consigo imaginar uma Câmara sem 

oposição, não consigo imaginar uma Câmara, onde não há 

situação. Sempre digo, inclusive, aprendi como jornalista, que 

sem situação, sem uma mesa, uma bancada, que dê apoio à 

administração, ela não administrará, a cidade não andará, não 

crescerá. O Estado também não, o país não acontecerá, haja 

vista a votação da Previdência, o governo, massacrado nas 

urnas, precisou articular, de todas as maneiras, e sabemos 

como ocorreu, liberando verbas, liberando dinheiro, para 

aprovar, porque não havia uma bancada suficiente para votar o 

projeto mais importante do início do governo. Por conta disto, 
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todo governo precisa de uma base aliada, mas nem por isso ela 

precisa ser conivente, ou como dizem, do “amém”. Podendo 

ter discernimento, poder de convencimento, e se for forte, com 

poder de convencimento, ela chegará ao Executivo e falará ao 

prefeito o que está errado e o que não pode fazer, se tiver 

poder de convencimento ela mudará a história, nós mostramos 

que temos poder de convencimento, mostramos neste primeiro 

semestre. Em meu encerramento de primeiro semestre, aqui, 

nesta Casa, quero agradecer a todos vocês e parabenizar cada 

um de vocês, dos 16 além de mim. Fizemos um trabalho, com 

certeza, coerente, quando saímos, tirando aqueles que são 

“cricas de plantão”, os eternos críticos, vejam, se a população 

está de mal conosco, pelo contrário, é só olharem. O trabalho 

desta Casa, não é perfeito, pois não existe perfeição, é 

realizado com responsabilidade, me permitam a falta de 

humildade neste momento, me incluo nos 17 coerentes. 

Obrigado, senhores e um bom recesso a todos”. Com a 

palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Boa noite, 

senhor presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras, 

senhores vereadores, munícipes e imprensa. Venho à tribuna 

somente para esclarecer aos vereadores, sobre a mudança da 

data da audiência pública da Mobilidade Urbana, do projeto 

que está na Casa e ficará para o segundo semestre. Como bem 

disse Vereador Gebe, o semestre foi bem intenso e alguns dos 

projetos ficarão para o segundo semestre. No seu início haverá 

um debate, um deles o projeto de mobilidade urbana, Renata 

Furigo, uma das elaboradoras do projeto, juntamente com 

Tânia Guimarães e Fábio, funcionário da secretaria, pedindo 

para que reagendássemos essa data do dia 08, para facilitar a 

presença deles por aqui, e nós atendemos. Foi até prudente a 

alteração, pois incluímos na discussão dessa audiência pública 

um outro projeto de lei, regulamentando o Parclet, mandado a 

esta Casa, com tudo relacionado a mobilidade urbana, pois é 

uma extensão da calçada na rua e mobilidade urbana tem a ver 

com vias. Foi interessante também incluirmos esse projeto na 

discussão do dia 08, logo após nosso recesso. É um projeto 

que acredito que, depois da publicação no site, gerou-se uma 
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discussão na sociedade e com alguns interesses apresentados, 

tanto é, que ciclistas procuraram Vereador Roberto para 

também discutirem a questão dos ciclistas, da mobilidade 

urbana nesse ponto. Por bem foi marcada uma reunião, não 

uma audiência pública, uma prévia, com os ciclistas, para 

manifestarem suas reivindicações, para depois incrementá-las 

ao plano de mobilidade urbana, discutido no dia 08. Venho 

ratificar aquilo que o Vereador Gebe acabou de nos dizer, esta 

Casa cumpriu seu papel, de levar à discussão os projetos, 

trazendo a sociedade para discutir sobre a importância, 

praticando a democracia, que é nossa função nesta Casa de 

Leis. No dia 08, teremos essa oportunidade para debatermos 

sobre esses dois projetos de lei, nesta Casa. Obrigado”. Com a 

palavra, Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor Presidente, 

membros da Mesa, vereadoras, vereadores, público presente, 

imprensa, internautas, boa noite a todos. Primeiramente, quero 

falar a respeito do projeto de lei, encaminhado à Câmara 

Municipal, sobre o PSF – Gabrielzinho, pedindo o 

cancelamento da doação feito ao município, que foi retirado, 

parabéns ao município, que continuará com o bem. O pessoal 

do Gabrielzinho pede para que a administração reforme o 

prédio e o reabra, pois faz muita falta, pois sua localização 

está distante 14 quilômetros da cidade, atendendo assim, o 

público da região, o público rural. Quero também falar a 

respeito da restauração do Monumento 09 de Julho, localizado 

na Praça do Half. A restauração ficou muito bonita, hoje, há o 

mármore e a liga de cobre recuperados e restaurados, ficou 

muito bonito a volta das origens, o monumento foi colocado e 

doado pelo Rotary Clube de Mogi Mirim. Parabéns à 

Comissão dos 250 Anos de Mogi Mirim, iniciando a 

restauração dos monumentos, sendo este o primeiro, parabéns 

à Prefeitura. Sábado, me fiz presente na inauguração do 

Centro de Diagnóstico e Centro de Especialidades Médicas da 

Santa Casa, que está em pareceria com o Instituto Nacional de 

Ciências da Saúde. Eu, Vereador Marcos Gaúcho, Clodomar, 

representando Vereador Gérson, fizemos presença. Este 

pronto-socorro, de atendimento 12 horas, iniciou-se hoje, 
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atenderá 18 convênios médicos, inclusive a UNIMED será 

atendida pela Santa Casa. Meus parabéns, ficamos contentes, 

porque essa é a parte particular da Santa Casa, 40% do 

atendimento da Santa Casa precisam ser a particulares, para a 

sustentabilidade econômica. A prefeitura continua com o SUS, 

com a administração, através da intervenção judicial, e a Santa 

Casa iniciando seus trabalhos, sob sua responsabilidade, 

parabéns à Santa Casa. A título de informação, o instituto, 

parceiro da Santa Casa, está há 4 anos atuando no Hospital 

Municipal Tabajara Ramos, em Mogi Guaçu, o que nos deixa 

um pouco mais tranquilos, sabendo desta informação. Boa 

noite a todos e obrigado”. Com a palavra, Vereador Luís 

Roberto Tavares: “Boa noite, senhor presidente, vereadores, 

vereadoras, público presente, boa noite a todos. Hoje, 

estivemos na Secretaria do Direito das Pessoas com 

Deficiência, em uma reunião com a secretária Célia Leão, eu e 

mais os vereadores Fábio de Jesus Mota, Alexandre Cintra e 

André Mazon. Agradeço, desde já, pois quem nos levou foi 

Carlos Di Martini. Estivemos no período da manhã e, 

infelizmente, Vereador Cristiano Gaioto não pode se fazer 

presente, pois ele quem intermediou, pelo menos a minha ida, 

a esta reunião, juntamente, com Deputado Rafa Zimbaldi. Eu 

agradeço essa oportunidade, em estar presente nessa reunião, 

que é de muita importância, para a APD de Mogi Mirim. Falo 

que é de muita importância, pois desde o início deste ano 

estamos lutando pela APD. Vereador Gérson Rossi não pode 

estar presente, mas se fez presente através de seu assessor 

parlamentar, Clodomar Tavares, em uma reunião com o 

prefeito, no início do ano, documentando, que não fez a 

doação do terreno, nos dando, então, um documento, 

constando a intenção de doação do terreno. Por meio do 

documento recebido, protocolamos com a Senadora Mara 

Gabrilli, em Brasília. Eu, Vereador Cristiano Gaioto e 

Vereador André Mazon, protocolamos a solicitação de verbas 

para a construção da APD, com o local já destinado para a 

doação, ocorrendo, depois, o fato lamentável, o incêndio. 

Antes, a APD abrangia, mais ou menos, 500 metros quadrados 
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de área construída, onde eram feitos os atendimentos. Sei que 

outros vereadores correm atrás de outros deputados, cada um 

com suas parcerias. Hoje, ocorreu o encontro na Secretaria dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, com Célia Leão, que é 

atuante nesta causa há mais de 30 anos, com 7 mandatos como 

deputada, conhece todo caminho e trajetória e o que pode ser 

feito no momento, nos deixando sugestões do que fazer. Ela 

quem fará a intermediação, juntamente com a Secretaria de 

Saúde e com Governador João Dória, em prol da APD de 

Mogi Mirim. Nós, vereadores, podemos correr atrás de 

deputados e, se cada vereador conseguir 50 mil, 100 mil reais 

com deputado, será meio caminho andado e precisamos mais 

ainda. Ela nos deu toda ferramenta para conquistarmos essa 

verba para a APD e estamos também, em contato com a 

Senadora Mara Gabrilli, para recursos do Governo Federal. 

Agradeço aos vereadores, que compareceram, e agradeço 

também ao Vereador Cristiano Gaioto, pois minha ida foi por 

intermédio dele. Vereador André Mazon fez uma solicitação 

para que eu fosse, agradeço também, o intermédio de 

Deputado Rafa Zimbaldi. Senhores vereadores, o Vereador 

Gérson Rossi falou sobre a mobilidade urbana e, no início 

deste ano, respondi sobre mobilidade, em um aplicativo, 

mandado por Renata. Eu tive muita paciência, porque é muito 

difícil responder as perguntas do aplicativo, no celular, mas 

respondi todo o questionário, para a colaboração daquilo que 

penso, como morador de Mogi Mirim, como usuário, que usa 

transporte urbano, às vezes, usando bicicleta, às vezes, usando 

moto, de carona, ou transporte público. Temos um 

pensamento, por isso ajudei. E eu fui procurado pelos ciclistas 

de Mogi Mirim, pois queriam uma reunião e ela será no dia 06 

de agosto, dois dias antes, de nossa audiência pública. Todos 

os vereadores e a população estão convidados, será aqui, no 

Plenário, às 19 horas, no dia 06 de agosto, terça-feira, 

juntamente, com a equipe de mobilidade urbana e ciclistas de 

Mogi Mirim, para debatermos sobre a mobilidade urbana. Por 

enquanto é só, boa noite a todos”. Com a palavra, Vereador 

Marcos Antônio Franco: “Boa noite, primeiramente, ao nosso 
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Deus, ao Nosso Senhor Jesus Cristo, aos vereadores, 

presidente, vereadoras, público presente, funcionários desta 

Casa e Guarda Municipal, boa noite a todos. Primeiramente, 

quero agradecer ao Vereador Fábio Mota. A notícia sobre a 

van é importante, porque eu trabalho com isso e vejo o 

sofrimento dos pacientes. A promessa de van, com elevador, 

existe desde 2006, quantas vezes. Até hoje, carrego paciente 

no colo, infelizmente, é até um constrangimento para o 

paciente, isto, há 13 anos, vindo de antes. Vereador Fábio 

Mota, eu agradeço e espero que venha essa van, acredito em 

Flávia Rossi, sei que ela lutará por isso, porque na educação 

há duas vans. Hoje, quero falar sobre a APD. Fiquei sabendo 

da notícia, quando pegou fogo, no local. Minha menina me 

acordou, às 07 horas, e ela faz fisioterapia lá, minha menina 

faz fisioterapia há 6 anos. No local eram realizados 150 

atendimentos, por dia, eu conheço a APD há 13 anos, quando 

se localizava ainda, na parte de baixo do Mercadão, descendo 

depois, para a Avenida Santo Antônio e a mudança de lá, para 

a Ulhôa Cintra. Fiz de trator, fiz mudança de trator, hoje, me 

ligaram, agora, à noite, perguntando se eu poderia ir lá, 

amanhã, com o trator, para pegar o que sobrou. Saber, que eu 

fiz a mudança e terei de ir buscar o que restou, queimado pelo 

fogo, não há aonde levar e eu arrumei um lugar para levar o 

que restou. Eu e os profissionais da APD, Fátima, Marcos 

Picolli e Talita. Fomos, em Minas Gerais, buscar recursos de 

uma entidade para comprarmos todos os aparelhos para a APD 

e, hoje, vejo aquela situação. Vi os profissionais, naquele dia, 

chorando. A Cléo trabalha há 16 anos lá, e, para confortá-los, 

eu disse para fazer do “limão uma limonada”. Vejo, agora, os 

vereadores lutando, buscando recursos, os 17 vereadores 

abraçando a causa, e agradeço, por não usarem a causa para 

fazer politicagem, pois são pessoas deficientes, usando aquele 

local. Minha filha usa o espaço há 6 anos e trabalho, com eles, 

há 13 anos, é uma das entidades mais sérias que já vi na 

cidade de Mogi Mirim. Agradeço o esforço de cada vereador 

aqui e quero agradecer esses 2 anos e meio de mandato nesta 

Casa de Leis, a ficha caiu mesmo, para mim, depois de 8 
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meses como vereador. Como esse cargo é bom, agora vejo 

como é bom servir às pessoas, como é bom você ter 

autoridade para correr atrás de alguma coisa, para esse povo 

de Mogi Mirim. Vereador Fábio Mota, quando você fala de 

pacientes com câncer, eu vejo o sofrimento deles. Quero falar 

sobre um paciente que reside no Bairro Santa Luzia. Vereador 

Cristiano Gaioto o conhece, você sabe de quem estou falando. 

Este paciente cancelou sua viajem ontem, porque sairia às 3 

horas, pois sua consulta estava marcada para as 12 horas, Alex 

do transporte me garantiu que, a partir de agora, irá no horário 

certo, depois, registrado aqui, que mais uma falha com esse 

paciente, eu o pegarei e o colocarei em meu carro, e não o 

levarei nem para Flávia Rossi, nem para o encarregado, 

levarei no gabinete do prefeito, porque sei, que se eu chegar 

lá, ele honrará com sua palavra, porque nesses 2 anos e 6 

meses, tenho que ser sincero, ele me serviu. Quero que fique 

registrado, mais uma falha com esse paciente, eu o levarei 

dentro do gabinete do prefeito, agradeço e boa noite a todos”. 

Com a palavra, Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: 

desiste. Com a palavra, Vereador Moacir Genuario: “Boa 

noite, presidente, vereadores, vereadoras, público presente e 

internautas. Um assunto, que todos nós estamos imbuídos, é 

ajudar a APD. Tivemos a oportunidade de falar com nosso 

Deputado, Baleia Rossi, em Brasília, inclusive, já nos 

cadastramos no Ministério da Saúde e aguardamos, para que 

façamos como todos os vereadores estão fazendo, buscar 

recursos, batalhando e procurando seus deputados. Gostaria de 

deixar um lembrete: quando procurarem por seus deputados, 

levem o número do CNES da APD, juntamente, com o CNPJ, 

eu tenho, e se alguém quiser anotar, esses dados são muito 

importantes para se cadastrem no Ministério da Saúde, para 

também conseguirem alguma verba. Para quem quer anotar, o 

número do CNES: 3137023 e CNPJ: 54673413000166, com 

esses dados, os deputados poderão se cadastrar para pedirem 

verbas à APD. Já pedimos ao Deputado Baleia Rossi e nos 

cadastramos, esperamos alguma notícia boa. Vemos que os 17 

vereadores estão se empenhando para ajudar essa entidade, 
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que é muito importante para a cidade de Mogi Mirim. O mais 

importante, ganhamos tempo com esses dados, que podemos 

passar aos deputados, através deste, podemos cadastrar o mais 

rápido possível no Ministério da Saúde. Acabei de receber 

uma notícia de um paciente, que está na UPA, desde às 15 

horas, hoje, o movimento lá está terrível, quero pedir para que 

o pessoal da UPA, assim como sempre pedimos, melhorias, 

com mais atendimentos, mais profissionais, pois há crianças, 

que estão desde as 14 horas, que possam movimentar, mas no 

sentido de agilizar o atendimento, porque o negócio está bem 

feio hoje. 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 e povo de Mogi Mirim, boa 

noite. Apresentamos nesta data duas indicações, uma delas é 

uma solicitação dos amigos do Parque Real, solicitando uma 

academia ao ar livre, onde seria construída uma pista de skate. 

Quando o Jardim Parque Real foi contemplado com a pista de 

skate, fizeram um abaixo-assinado pedindo para que não a 

fizessem, porque, ao invés de esportistas frequentarem o local, 

a pista seria um esconderijo de meliantes para consumo de 

drogas. A administração aceitou o pedido da população, mas 

agora, eles pedem uma academia ao ar livre, para que possam 

exercitar, no horário da manhã e da tarde, e está aí a indicação. 

Moradores da Zona Leste também nos procuraram, pedindo 

para que a administração faça um pipódromo no NIAS, 

devendo obedecer algumas regulamentações e a legislação, 

para a regulamentação de rede elétrica e de alta tensão. Há 

uma possibilidade em se fazer próximo ao aeroclube, na visão 

dos moradores da Zona Leste, soltar pipa é um lazer e um dos 

poucos lazeres que pais têm com seus filhos. Disseram 

também que o NIAS está abandonado, por isso, serve a eles, 

por isso, há possibilidade em fazer no local, caso não haja, que 

se faça em outro. Hoje, gostaria de dizer que estou com 53 

anos de idade e acompanhei vários governos, não falarei 

muito sobre estadual e municipal, mas sim, do governo 

federal, do presidente. Esperamos que esses 1,7 bilhões de 
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emendas cheguem a seu destino e que o dinheiro seja aplicado 

onde, realmente, deva ser aplicado, que esse dinheiro não seja 

desviado para campanha das próximas eleições, porque o atual 

governo falou muito sobre as velhas práticas da política, 

porém, não existe corrupção se não houver o corruptor. Por 

conta disto, fiscalizaremos, veremos se não é mais um 

governo da velha política, acompanharemos. O povo 

brasileiro tem obrigação em acompanhar, pois os governantes 

pensam agora, em dobrar a verba de campanha para eleições, 

para os novos Legislativos Municipais e Executivos 

Municipais. O que há de diferente, para aumentar a verba? A 

verba não foi suficiente para as eleições passadas, de 

presidente, governador, de deputado federal e de deputado 

estadual? Vejamos isso. Uma boa semana a todos e até daqui a 

15 dias. Obrigado”. Com a palavra, Vereadora Sônia Regina 

Rodrigues; “Boa noite, presidente, boa noite Mesa, 

vereadores, vereadora e público presente. Quero começar 

falando sobre o passeio 9 de Julho, sobre a Revolução de 

1932, ocorrido, em Mogi Mirim. Quero cumprimentar o 

Sebastião Zolli, presidente do CONTUR, fazendo-se presente, 

e através dele, quero parabenizar o TG, os atiradores, o 

Marquinhos Dias, Secretário de Cultura e Turismo, Ed Alípio, 

nosso turismólogo, e os grupos de escoteiros que nos 

ajudaram. Quero dizer para vocês que participei, mais uma 

vez, desse evento, que é reconhecido, hoje, em nível Estadual, 

no calendário do Estado de São Paulo, como o feriado, e o 

evento que acontece em Mogi Mirim. Foi através dele que 

iniciamos o turismo, em nossa cidade, conquistando o MIT. 

Quero dizer que haviam 120 pessoas presentes, no evento, e 

mais de 40 pessoas na lista de espera. Este passeio, em Mogi 

Mirim, é procurado, não apenas por mogimirianos, mas pela 

região, pessoas de Sorocaba, de São Paulo, de Piracicaba, 

entre outras cidades. Está funcionando, o MIT em Mogi 

Mirim está acontecendo, o turismo está virando, nesta cidade, 

dentro do pedagógico da Revolução de 1932, ocorrida em 

Mogi Mirim. Foi um evento muito bem organizado e muito 

bem feito, a satisfação de todos os presentes foi de 100% e 
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ficou muito bacana. Meus parabéns a todos os envolvidos. 

Estava presente agora há pouco, conosco, Olivano, Presidente 

do Sindicato Nacional da Beleza da Mulher, ele e Doutora 

Judite, que hoje é Secretária de Segurança Pública na cidade 

de Mogi Guaçu. Eu trabalhei com ela, quando era delegada, 

enquanto eu era investigadora, trabalhamos juntas, por mais 

de 5 anos. Olivando e Judite fazem um trabalho muito bonito, 

em Mogi Guaçu, e envolverá Mogi Mirim, Itapira e Estiva 

Gerbi, e acontecerá o Primeiro Seminário da Baixa Mogiana 

Sobre a Violência Doméstica e Familiar Contra à Mulher. 

Estão com um projeto, vindo de Mato Grosso, denominado 

“mãos empenhadas”. Este projeto é muito bacana, 

desenvolvendo agentes multiplicadores da beleza, para 

orientar e acompanhar mulheres vítimas de algum tipo de 

violência. Fomos convidados por nosso Presidente da Câmara, 

na semana passada, e estivemos presentes na OAB de Mogi 

Guaçu. Lembro a vocês e estendo esse convite, será no dia 9 

de julho, às 13 horas, no Centro Cultural de Mogi Guaçu, se 

alguém puder comparecer, compareçam, porque hoje a 

violência é algo muito séria, pouco discutida, mas real, 

acontecendo todos os dias. Eu posso falar com propriedade, 

pois trabalho no plantão policial e não há sequer um plantão, 

sem ocorrência de mulher sobre violência doméstica. Era isso 

que eu queria falar com vocês, hoje. Gostaria também, de falar 

sobre a APD. Eu fiquei muito contente, pois que todos 

vereadores, sem exceção, se empenharam nisto, entrei em 

contato com Deputado Ricardo Izar e ele acenou, 

positivamente, para ajudar. Meus parabéns a todos, que a APD 

se levante, em breve, e que, volte a seu vigor, sabemos a 

necessidade e a importância dessa associação. Sou mais uma, 

entre vocês, lutando por ela, boa sorte a todos e obrigada”. 

Com a palavra, Vereador Tiago César Costa: “Boa noite, 

senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público 

presente, imprensa e internautas, boa noite. Primeiramente, 

quero falar sobre um problema sério da saúde de Mogi Mirim. 

Eu fiz um requerimento, aprovado pelos senhores, para 

discutirmos, em audiência pública, a situação da UPA, o 
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atendimento dela e a situação de nossas UBSs e nossos 

postinhos de saúde, a situação de nossos PSFs. Como citado 

pelo Vereador Jorge Setoguchi, a justificativa da prefeitura, 

para o senhor, foi a de que não havia dinheiro para a reforma, 

certo?! Eles são mentirosos, porque fecharam um contrato 

para plantio de grama, no valor, aproximado, de meio milhão 

de reais. Denunciei isto, em minhas redes sociais, e falarei, 

agora, sobre isso. Para reformar um postinho de saúde não há 

dinheiro; para pegar a fila do cidadão mogimiriano e fazer 

operação, o negócio não anda, e para contratar mais médicos 

na UPA, não tem. Fiz outro requerimento, para contratar um 

coordenador, das 19 horas, às 07 horas, a coisa está cada vez 

pior. Para contratar uma empresa, por 1 milhão de reais, para 

comprar grama, gastam 500 mil reais! E não é apenas isso, 

não, contratou-se, para o serviço de roçagem, mais 500 mil. 

Mas, não é só isso, a empresa dará trator e o prefeito comprou 

mais 3 tratores, com roçadeiras, no valor de 500 mil, tenho 

aqui o PREGÃO 54, de 2019. O homem comprou 3 caminhões 

baú e 3 tratores, com roçadeiras, depois, no PREGÃO, ele 

contratou 500 mil reais, em compra de grama, contratou a 

empresa para a roçagem, por trator, teremos 2 milhões de reais 

e 3 tratores comprados, com roçadeiras, caminhão baú, mais 

uma empresa e grama, para caramba, para gastar nos 

logradouros e vias, sei lá, o que ele quer fazer. Enquanto isso, 

um caos, na saúde; enquanto isso, a UPA entupida de pessoas 

esperando desde, às 13 horas, e sem dinheiro. Vamos plantar 

grama, senhor prefeito, mandioca e o que mais o senhor quer?  

Bacana isso, essa é a prioridade do governo atual: comprar um 

milhão de grama, comprar trator, com roçadeira. Mas, 

contratar uma empresa de meio milhão de reais, para fazer a 

mesma coisa? “Vereador Jorge Setoguchi, não tenho dinheiro 

para reformar o PSF do Gabrielzinho, trarei o projeto para o 

senhor devolver as terras e o povo da Zona Rural que se dane, 

mas tenho 500 mil reais, para comprar grama”. Como ele 

explica isso, para o senhor, Vereador Jorge Setoguchi? Esse 

requerimento convoca a audiência pública, para discutirmos 

sobre a verdade da saúde, em Mogi Mirim. Precisamos 
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discutir, urgentemente, porque a prioridade do governo não é 

a prioridade do povo mogimiriano sofrido. Para discutirmos o 

Consórcio 08 de Abril, os problemas de reestruturação, falta 

de investimentos, médicos e outros problemas mais, inclusive, 

esse investimento, senhor Jorge, que o senhor tanto almeja e, 

de repente, seria destruído, o pouco que se tinha. Ainda bem, 

que houve a consciência, em retirá-lo, se a justificativa para o 

senhor, é que não há dinheiro para investir lá, como ele pode 

comprar grama? Como ele justificará isso, gente? Essas são as 

prioridades invertidas do atual governo, maquiando uma 

situação, para mostrar que está tudo lindo, maravilhoso. Há 9 

milhões, em caixa, e não se consegue gastar, não se revoga lei 

e o povo continua pagando. Na UPA não se pode contratar 

médicos, estes não conseguem atender à população, não há 

coordenados e vira-se um caos. Ontem, para internar uma 

criança, tive que fazer um sacrifício absurdo, a criança, com 

infecção alta, com febre, de 39º, e a UPA manda para casa, 

para tomar antibiótico. Este é o caos na saúde de Mogi Mirim, 

enquanto isso, compra-se grama, meio milhão de reais, em 

grama”. Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra: 

“Excelentíssimo senhor presidente, membros da Mesa, 

senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, 

imprensa, boa noite a todos. Como já dito aqui, hoje, fomos 

recebidos pela ex-deputada e hoje secretária, Célia Leão, e foi 

de uma recepção calorosa e verdadeira, de uma mulher, que 

trabalha há muitos anos, em prol da mobilidade. Ficou claro, 

para todos nós que, no que depender do Governo do Estado, 

do Governo João Dória, para ajudar a APD, eles o farão. Ela 

nos deixou bem claro, que a parte de construção é difícil. 

Vereadora Maria Helena conhece muito bem Célia, mas, na 

parte de equipamentos, mobilizaremos toda secretaria, 

Deputado Federal Carlos Sampaio foi acionado, do PSDB, 

para que todos deem as mãos e venham, realmente, ajudar a 

APD, em Mogi Mirim. Meus parabéns ao Prefeito Carlos 

Nelson Bueno e Flávia Rossi, pela doação da área de 4 mil 

metros, no Jardim Patrícia. Parabéns, pela nobre atitude, isso 

já chegou nos ouvidos do Governador João Dória. A 
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Secretária Célia levará esta informação a ele e o Deputado 

Federal Carlos Sampaio está sabendo disto também, agora é 

colocar aquilo em pé, o mais rápido possível, com a ajuda das 

campanhas feitas pelas redes sociais e com esforço de cada um 

de vocês e seus deputados. Enfim, a APD é de Mogi Mirim, 

não é desse, nem daquele. Hoje, a recepção foi extremamente 

calorosa e lá estavam: eu, Vereador Fábio Mota, Vereador 

André Mazon e Vereador Robertinho. Nós ficamos 3 horas, 

praticamente, em audiência, com ela, uma mulher com paixão 

pela política, que demonstrou tristeza, ao não ser reeleita, 

porém, sabe muito bem o trabalho que pode fazer, dentro da 

secretaria, e o faz. Vejo, pela recepção que tivemos. Sempre 

acreditei em Célia, sou eleitor dela há alguns anos e 

continuarei acreditando em seu trabalho, senti em seus olhos a 

verdade ao ajudar a APD. Secretária Célia, muitíssimo 

obrigado pela recepção de hoje. Preciso registrar também, 

alguns acontecimentos que me fazem brilhar os olhos, hoje, 

vejo uma Mogi Mirim, culturalmente, falando, não 

escondendo os outros problemas, mas vejo, que através da 

cultura há muitas coisas acontecendo, vejo uma cidade 

pulsante. O Festival de Expressão Corporal dos alunos da 

ETEC – Pedro Ferreira Alves, ocorreu e ocupou um espaço 

público, 5 mil pessoas estiveram prestigiando-os, ao comando 

de uma profissional de educação física, a senhora Amanda 

Urbini. Meus parabéns Amanda, mobilizar esses alunos a 

fazerem um trabalho de arte, dentro de um espaço público e 

mobilizar 5 mil pessoas, para verem a apresentação, só posso 

aplaudir, não é fácil, é uma escola pública e uma profissional, 

com pouquíssimos recursos, conseguindo mobilizar tudo isso. 

Observem o poder de um trabalho bem feito, vi com meus 

próprios olhos e fiquei impressionado com a força desse 

projeto. Não posso deixar de registrar também, o sucesso 

absoluto do FESTIMM – Festival de Inverno de Mogi Mirim, 

organizado pela Lyra Mogimiriana já há 8 anos, com apoio da 

Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo. Um projeto que começou tão pequeno e que, hoje, é 

tão forte, que pessoas de fora vêm para prestigiar, todos os 
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dias, praticamente, ingressos esgotados. Eu tive o privilégio 

de ter sido convidado a participar de um dos espetáculos, 

fiquei no palco e voltei a fazer meu papel de ator, e não só 

pela participação, mas por tudo, pela qualidade e pela 

excelência. Não posso deixar de registrar o que aconteceu 

agora, no fim de semana, no Dia do Rock no Espaço Cidadão. 

E mais uma vez, um espaço público voltado à cultura, 

ocupado pela população, é isso que queremos, espaços 

públicos ocupados pela população e com programação de 

qualidade! A minha maior alegria é saber que o Centro 

Cultural será reformado, isso causa-me muito emoção, saber, 

que o prefeito está cuidando e observando tudo que acontece, 

na força da cultura, e focar, agora, sua energia e força na 

reforma do Centro Cultural. Prefeito Carlos Nelson, só posso 

agradecer, mais uma vez, por tudo que está acontecendo e com 

a assinatura de uma pessoa muito importante, o Secretário 

Municipal de Cultura e Turismo, Marquinhos Dias, muito 

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

Mazon: “Boa tarde a todos, nobre presidente, queridos 

colegas, público presente, pessoal que nos acompanham pela 

televisão e pela internet. Primeiro assunto que quero abordar é 

sobre Célia Leão. Vereador Alexandre Cintra falou sobre a 

cordialidade, quando nos atendeu, e da atenção dada por ela. 

Uma coisa, realmente, fora de série, a maneira como essa 

mulher nos atendeu hoje. Eu queria até citar um pouco mais 

que isso, pois, quando liguei para agendar essa reunião e levei 

o problema da APD e do que se tratava, ela, então, me 

respondeu 00h10 via WhatsApp e me perguntou, se poderia 

conversar. Ela conversou comigo na madrugada, depois da 

meia noite, ela me ligou para falar sobre o assunto. Uma 

Secretária de Estado, que entra em contato com você, às 

00h10, preocupada e, de imediato, agenda a reunião, liga para 

lideranças que conheceu na cidade, chamando e abraçando a 

causa. Realmente, ela é merecedora de seus votos, em Mogi 

Mirim, porque a atenção que ela dá à cidade é diferenciada. 

Eu precisava falar sobre isso e parabenizá-la, pelo modo como 

nos recebeu hoje. Com certeza, ela fará o possível, dentro da 
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legalidade, para ajudar, via secretaria, inclusive, se dispôs, 

hoje, a entrar em contato com o Secretário do Estado da 

Saúde, porque ele pode ajudar, em áreas, que ela não pode. 

Ela pediu para que legalizássemos os documentos, pois ela 

levaria, pessoalmente, ao Secretário de Saúde. Obrigado, 

Célia, meus parabéns pelo trabalho, você é um exemplo de 

pessoa pública. Fora da esfera política, o ditado “há males, 

que vêm para o bem”, é lógico, que ninguém queria um 

incêndio, no prédio da APD, mas vejo uma possibilidade real, 

com o incêndio, em trazer, para APD, a realização de um 

sonho, que é a própria sede. Vemos, que os trâmites do terreno 

aceleraram, a doação dele ocorreria de qualquer forma, mas, 

com o incêndio, os trâmites foram acelerados, juntamente, 

com a municipalidade e mais do que isso, a ADP recebeu 

muitas doações. Conversando com o presidente da APD, na 

sexta-feira, segundo ele, estão recebendo muitos materiais, 

tais como, cadeiras de rodas, e na parte de fisioterapia 

também, realmente, o movimento está muito bacana. 

Conversei também, com algumas pessoas, e nascerá um 

movimento que, se Deus quiser, vingará, movimento de 

realizar um grande evento, em Mogi Mirim. Conversei com 

pessoas do meio artístico, de organização de festas e aluguel 

de palco, e todos querem ajudar e talvez façamos uma grande 

ação, para ajudar a APD. Se Deus abençoar, dará tudo certo. É 

necessário que se faça algo. Se não me engano, ainda não foi 

falado, é necessário parabenizar também, a Gestão Municipal, 

a administração, porque ela foi rápida, em disponibilizar o 

CEM, para atendimento dos pacientes da APD, ou seja, os 

pacientes da APD são atendidos, agora, no CEM. É claro que 

não é a mesma coisa, mas, rapidamente, a secretária se 

prontificou e está agindo para isso. Agora, mudando o 

assunto, mas mantendo-o na mesma esfera da saúde, nobres 

colegas, estou estarrecido com algumas coisas que vejo da 

CPI, da UPA. Não falei sobre, porque a CPI é uma 

investigação, pedimos sua prorrogação, na última semana, 

aqui, e vi coisas, que vocês não acreditarão, far-se-á um 

relatório preliminar e será encaminhado ao Ministério Público. 
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Temos um Consórcio Intermunicipal que gere a UPA, sem 

conhecimento e sem pedir no CRM – Conselho Regional de 

Medicina, autorização para tal, ou seja, temos um consórcio 

agindo na ilegalidade, na administração, mais do que isso, o 

CNAE - instrumento de padronização nacional dos códigos de 

atividade econômica do consórcio não permite que atue como 

gestor. Ele não tem CNAE para isso e o CNPJ dele não 

permite isso, mais do que isso, a nossa UPA também, nunca 

fez o pedido de autorização, no CRM, para funcionamento, 

não existe nem o pedido, no CRM, ou seja, temos um 

consórcio ilegal, que trabalha, na ilegalidade, com uma UPA, 

que trabalha na ilegalidade. Continuando, o responsável pela 

UPA não poderia ser o responsável técnico dela, porque o 

CRM só possibilita, só autoriza que um médico seja 

responsável por duas unidades e ele já é responsável por 

outras duas, além da UPA, sendo ela a terceira, que é 

responsável. Temos um consórcio atuando na ilegalidade, 

administrando uma UPA que não possui registro, uma UPA, 

que atua, na ilegalidade, cujo responsável atua na ilegalidade, 

então, que responsabilidade é essa para com a saúde municipal 

de Mogi Mirim? Não é que atuam na irresponsabilidade e 

estão tentando legalizar, não, nunca foram ao CRM, para 

fazerem sequer um protocolo, para pedirem autorização para 

trabalharem, nem sequer um protocolo do consórcio E não é 

desta administração não, façamos justiça, porque isso vem 

desde o início do consórcio, passando pela administração 

Carlos Nelson, quando criado, pela administração Stupp e, 

agora, em relação ao consórcio, o que é um absurdo”. Com a 

palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite a todos. Gostaria 

de abordar sobre o assunto do esporte, mais precisamente, das 

condições de nossas quadras esportivas. Nós, vereadores, 

recebemos inúmeros pedidos para que as condições 

poliesportivas sejam melhoradas, muitos conseguiram, mas, o 

triste fato é o exemplo, que citarei agora. Nas quadras 

denominadas Três Marias, localizadas, no Complexo Lavapés, 

mais uma vez, os vândalos roubaram a fiação do local, 

roubaram toda fiação. Aquele local é utilizado por inúmeras 
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pessoas, é um grande número de pessoas, sejam elas, no 

futebol de areia, no futevôlei, no basquete, para as práticas 

esportivas e recreação. Fica aqui meu protesto e deixo ainda, o 

telefone da Guarda Municipal: 3806-3193. Caso saibam de 

algo, denunciem, algum movimento suspeito, denunciem, 

porque apenas desta forma inibiremos esses vândalos, se 

formos omissos, eles tomarão conta dos locais. A área 

esportiva é para prática esportiva da recreação e do lazer, em 

busca da qualidade de vida, não de vândalos, bandidos. 

Tenham a certeza de que recebemos muitas reclamações, 

sejam elas pessoais, ou nas redes sociais, pois aquele local é 

utilizado por um grande fluxo de pessoas, ligando o bairro da 

CECAP e da Vila Bianchi, ao Centro, espaço utilizado pelas 

creches, escolas, ou para trabalho e para voltar das 

universidades. Estamos no perídio de férias, mas já solicitei ao 

secretário responsável, que me deu uma notícia não muito 

agradável, porque não foi apenas um pedaço, mas sim, a 

fiação toda, o trabalho será moroso e demorará demais, não 

apenas em questão de esporte, mas sim, de segurança. Há um 

corredor com uma iluminação, que colabora muito com as 

lojas e com o comércio, localizado na Avenida Luís Amoedo 

Campos Neto. Fico inconformado com essa situação, vocês, 

moradores próximos, ou mesmo as pessoas que passam por lá, 

se virem algum movimento suspeito, denunciem: 3806-3193, 

telefone da Guarda Municipal. Não podemos deixar esses 

vândalos tomarem conta dos espaços públicos, 

principalmente, de áreas recreativas tais como o Zerão, que 

um dia, sim, será nosso cartão postal. Nele cabe um guarda 

municipal, ou um caseiro, porque, todos os dias da semana, 

cuidam muito bem do campo; temos que colocar um vigia, ou 

alguma coisa, no Complexo todo, pois é um patrimônio de 

nossa cidade. Fica aqui minha indignação, esses infelizes 

roubam, para trocar por aquelas porcarias lá, nem falarei o 

nome. E fica aqui minha indignação, parece pequeno, mas 

causará um grande transtorno naquela região. Boa noite e 

obrigado”. Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa 

noite, senhor presidente, boa noite nobres companheiros, 
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público presente, funcionários da Casa, jornalistas e pessoal 

que nos acompanha pela internet. Quero falar um pouco sobre 

a APD, que ganhará o terreno, conforme dito, por nobre 

Vereador Alexandre Cintra, no Jardim Patrícia. Fui convidado 

a participar de uma reunião, com Vereador Roberto, Vereador 

Gérson estava afastado, na ocasião, e foi representado, por 

Clodomar, com o prefeito e, juntamente, com o presidente da 

APD, inclusive, nesse dia, a área foi escolhida. Você não 

precisa me agradecer, Vereado Roberto, porque vi sua 

iniciativa e não poderia fazer outra coisa, a não ser ajudar-lhe, 

para participar da reunião, porque você e o Vereador Gérson 

são os percursores desse trabalho. É lógico, que Vereador 

Marcos Gaúcho trabalha há um tempo nessa área e com 

participação enorme, mas é isso: vereador deve participar. E já 

falei sobre isto, por várias vezes, nesta Casa. Vereador 

Alexandre e Vereador Fábio têm uma força enorme, no 

Governo Estadual, não tenham dúvidas disso, são 

representantes do PSDB e, em muita coisa, dependemos de 

vocês lá, porque vocês são o nosso caminho. É importante a 

participação de vocês, com os deputados, com o governador e 

com a Célia, que é uma pessoa fantástica, a qual tive o prazer 

em conhecer antes, em 2006, em sua campanha. Vereador 

deve participar e, como dito por Vereador Gebe, sobre este 

semestre e sobre a participação dos vereadores, para mim, esta 

é uma das melhores Câmaras Municipais. Eu falo com 

propriedade, pois trabalho, desde 1998, no Poder Legislativo, 

é umas das melhores Câmaras, que já vi passar, pelo empenho 

e participação de todos. Os nobres funcionários, agora, com o 

direito do biênio e quinquênio, com a participação dos 

vereadores desta Casa, tudo que acontece, na cidade, a 

Câmara participa. Sobre a reforma do NIAS, a verba foi 

conquistada, pela Vereadora Maria Helena, em 2011, pelo 

Deputado Sílvio Torres, uma verba conquistada, por ela, a 

então representante do PSDB, na cidade, que está há muito 

tempo, no Governo Estadual, inclusive, quando fomos ao 

Cidade Legal para conquistarmos a regularização, soube que 

foi a Vereadora Maria Helena quem trouxe o Cidade Legal, 
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para as reuniões do Parque das Laranjeiras. Então, a 

participação dos vereadores é importante nessa parte, para que 

todos se unam, e quando falo para haver menos discussões 

entre nós e mais união, é para ganharmos força.  Esta Câmara 

mostrou a que veio, o empenho dos vereadores nesta 

legislatura é nota mil. Hoje, apresentei um requerimento, 

inclusive, senhor presidente, quero que o senhor o assine, 

comigo, pois estávamos juntos, quando conversamos, e foi até 

uma falha minha não o colocar, no requerimento, sobre o 

tratamento do esgoto, sobre a água consumida, em nossas 

residências. Está comprovado e antes de fazer o requerimento 

pesquisei em vários lugares, em vários institutos de pesquisas, 

que 20% da água, que vão para as residências, não retornam 

ao esgoto, evaporando, ou indo para o jardim e nada mais 

justo, que tirar os 20% da cobrança do esgoto. O senhor estava 

comigo, senhor presidente, quando conversamos com o 

prefeito, acredito que ele nos entendeu, quando passamos a 

informação a ele, pedimos justiça nesse requerimento, não 

podemos pagar 100% do esgoto, porque não é 100% da água, 

que vai à residência, e, depois, para o esgoto. Eu não estou 

inventando isso, eu pesquisei e cheguei nesse número, alguns 

falam em 25%, ou 18%, mas em uma média 20% da água, que 

chegam até as residências, não retornam ao esgoto, por conta 

disto, é justo que seja descontado do contribuinte. Quero 

desejar a todos um bom recesso, descanso não, porque não 

descansamos, somos vereadores, nas 24 horas, mas quero 

desejar a todos um bom descanso e daqui há duas semanas, 

estaremos de volta, para dar continuidade a essa árdua, porém 

gloriosa, posso assim dizer, passagem por esta Casa. Não sei 

quem será candidato, no ano que vem, não sei quem vencerá 

as eleições, se alguém irá, para o Executivo, ou não, mas no 

dia 31 de dezembro de 2020, sem dúvidas, todos nós sairemos 

daqui com a missão cumprida, boa noite”.  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 Luís Fernando Beraldo, Jean Carlos de Araújo 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

36 

Freire, Albina Machado Costa, líder comunitário Joaquim de 

Oliveira Rodrigues, Jorge dos Santos, Adelson Benedito Pinto 

e Heitor Choquetta, falecidos, recentemente. Cumprida dita 

providência a nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, 

Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, 

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

encerrou os trabalhos da presente Sessão às 20h38 do que, 

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

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

devidamente assinada. 

 


