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         ATA DA VIGÉSIMA OITAVA (28ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares.  

 

 

Aos dois dias do mês de setembro 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 oitava (28ª) 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 30 de 

agosto 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 Vereadora Sônia Regina 

Rodrigues para que procedesse a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. Cumprida dita providência, o Presidente deu 

ciência à Casa e submeteu à apreciação do Plenário, na forma 

do inciso I do artigo 156; combinado com os artigos 81, I, “a”, 

e 156 todos da Resolução nº 276, de 09 de novembro de 2010 

(Regimento Interno vigente), o Requerimento nº 494/2019, de 

Justificativa de Falta, por doença, conforme atestado médico 

anexo, do Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, para a 

Vigésima Sétima (27ª) sessão ordinária, do terceiro ano da 

décima sétima legislatura, pedido que foi submetido a votos, 

pelo presidente, e aprovado, unanimemente, pelos vereadores 

presentes. Cumprida dita providência, o Presidente deu 

ciência à Casa e submeteu à apreciação do Plenário, na forma 

do inciso I do artigo 156; combinado com os artigos 81, I, “a”, 

e 167 todos da Resolução nº 276, de 09 de novembro de 2010 

(Regimento Interno vigente), o Requerimento nº 495/2019, de 

Afastamento por um (01) dia, relativo ao dia 26 de agosto, de 

2019, por doença, conforme atestado médico anexo, do 

Vereador Cinoê Duzo, para a Vigésima Sétima (27ª) sessão 

ordinária, do terceiro ano da décima sétima legislatura, pedido 

que foi submetido a votos, pelo presidente, e aprovado, 

unanimemente, pelos vereadores presentes. Cumprida dita 

providência, dando por iniciada a parte reservada ao 

"EXPEDIENTE", o Sr.  Presidente submeteu à apreciação 

do Plenário a ata da Vigésima Quarta (24ª) sessão ordinária, 

realizada em 05 de agosto de 2019, a qual depois de achada 

conforme e aprovada, foi devidamente assinada pelos 

Vereadores Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e Luís 

Roberto Tavares, respectivamente, o Presidente e o 1º 

Secretário. Na sequência deu ciência à Casa, através de 

leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei nº 93, de 2019, 

de autoria do Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, 

“dispondo sobre a presença de “DOULAS” durante o parto, 

nas Maternidades situadas no Município de Mogi Mirim/SP”; 

(ao exame das Comissões Permanentes). Ato contínuo, o Sr. 

Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 
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Vereadores os seguintes REQUERIMENTOS, hoje 

endereçados à Mesa (aprovados pela Casa): nºs. Requerimento 

Nº 492/2019 - Assunto: Reiterando pedido requer ao exmo. 

Sr. Prefeito municipal, Carlos Nelson Bueno, através de sua 

secretaria competente, informações acerca da utilização e 

acesso da mina d’água da rua linha da penha. Autoria: SÔNIA 

REGINA RODRIGUES. Requerimento Nº 494/2019 - 

Assunto: Requeiro o afastamento do vereador na 27ª Sessão 

Ordinária realizada no dia 26 de agosto de 2019, conforme 

atestado médico em anexo, com base nos artigos 81, I, “a”, 

156, I, 167, parágrafo 1º, da Resolução nº 276/2010, do 

vigente Regimento Interno. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA 

CAVALCANTE. Requerimento Nº 495/2019 - Assunto: 

Requeiro junto à mesa e à presidência da Câmara, afastamento 

de um dia, relativo ao dia 26 de agosto de 2019, por motivo de 

saúde, conforme atestado médico em anexo, apresentado na 

secretaria desta casa. Autoria: CINOÊ DUZO. Requerimento 

Nº 496/2019 -  Assunto: Reiterando pedido, requer-se ao 

exmo. Sr. Prefeito municipal, através do órgão competente 

informações quanto às doações de animais realizadas pelo 

Bea. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Requerimento 

Nº 499/2019 -  Assunto: Reitero a indicação nº 541 /2019 que 

solicita ao senhor prefeito municipal, que através de sua 

secretária competente, realize serviços e obras na Barão do 

Rio Branco – Centro. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Requerimento Nº 500/2019 - Assunto: Requeremos 

que seja oficiado ao superintendente do der senhor Paulo 

Cesar Tagliani, para que agilize o processo de declaração de 

utilidade pública nos dispositivos da SP 147, Mogi Mirim a 

Engenheiro Coelho. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER 

DE BARROS, ALEXANDRE CINTRA, ANDRÉ 

ALBEJANTE MAZON, CINOÊ DUZO, CRISTIANO 

GAIOTO, FABIO DE JESUS MOTA, GERALDO VICENTE 

BERTANHA, GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR, JORGE 

SETOGUCHI, LUIS ROBERTO TAVARES, MOACIR 

GENUARIO, MARCOS ANTONIO FRANCO, MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO, ORIVALDO 
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APARECIDO MAGALHAES, SAMUEL NOGUEIRA 

CAVALCANTE, SÔNIA REGINA RODRIGUES, TIAGO 

CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 501/2019 -  Assunto: 

Requer a criação de comissão especial para acompanhar o 

grupo executivo de revisão do plano diretor de Mogi Mirim, 

nomeada pela portaria 305/18. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº 502/2019 -  

Assunto: Solicito a Empresa ELEKTRO, providências para 

retirada de poste de energia elétrica, localizado em frente a 

uma garagem, no endereço Rua Adolfo Lutz, n° 360, Bairro 

Nossa Senhora da Aparecida. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 

503/2019 -  Assunto: Requer informações do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, através da 

Subprefeitura de Martim Francisco e do Secretário de Meio 

Ambiente, qual a previsão para limpeza do rio que passa por 

baixo da Avenida Luiz Pilla, Martim Francisco, trazendo 

inúmeros transtornos aos moradores diante de 

transbordamento de água invadindo casas aos redores. 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Na sequência, o Sr. Presidente deu por 

aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes 

INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: 

Indicação Nº 637/2019 -  Assunto: Indica ao Sr. Prefeito, por 

meio da secretaria competente, que seja incluída no 

cronograma de obras, o recapeamento asfáltico na rua 

Professor Ferreira Lima, no Jardim Scomparim. Autoria: 

GERALDO VICENTE BERTANHA. Indicação Nº 684/2019 

- Assunto: Reiterando indica-se ao exmo. Sr. Prefeito 

municipal, Carlos Nelson Bueno pavimentação asfáltica em 

ruas do Novacoop. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. 

Indicação Nº 685/2019 -  Assunto: Reiterando indica-se ao 

exmo. Sr. Prefeito municipal, Carlos Nelson Bueno 

pavimentação asfáltica em ruas do Domênico II, situado ao 

final da rua Vicente Bazani, no Jd. Helena. Autoria: SÔNIA 

REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 691/2019 -  Assunto: 

Indica-se ao exmo. Sr. Prefeito municipal, Carlos Nelson 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

5 

Bueno providências para pintura de faixas elevadas de 

pedestres o mais breve possível e, preferencialmente, 

utilizando tinta que dê bastante visibilidade, principalmente 

no período noturno. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. 

Indicação Nº 717/2019 - Assunto: Indico ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno para que junto à 

Secretaria competente realize o serviço de poda de árvore que 

atinge rede elétrica e troca de poste de iluminação com risco 

de queda. Munícipe já recorreu à Elektro que o encaminhou 

para Prefeitura dizendo ser de sua competência. Autoria: 

SÔNIA REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 719/2019 -  

Assunto: Indica-se revitalização da praça, que fica no 

cruzamento da rua Antônio moreno Perez com a rua Juvenal 

Toledo no bairro maria beatriz Autoria: SÔNIA REGINA 

RODRIGUES. Indicação Nº 720/2019 - Assunto: Indica-se 

aquisição de tablete para as agentes de saúde Autoria: SÔNIA 

REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 721/2019 -  Assunto: 

Indica-se a presença de uma assistente social 24h na upa. 

Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 

722/2019 - Assunto: Indica-se a criação de creches no 

município, específicas para atender mães que trabalham fora. 

Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 

723/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria 

competente, para que seja feito reparos gerais na CEMPI 

“Fortunata Bertolazzo Albano”, Santa Cruz. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Indicação Nº 724/2019 -  Assunto: Indica-se 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno através da Secretaria competente, para que seja feito 

reparos gerais na CEMPI “Cely Abreu Sampaio Amoedo 

Campos”, Jardim Planalto. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Indicação Nº 726/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da 

Secretaria competente, para que seja feito reparos gerais na 

EMEB “Professora Cleusa Marilene Vieira de Mello”, 

Aterrado. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 

727/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria 

competente, para que seja feito reparos gerais na EMEB 

“Professor Bráulio José Valentim”, Martim Francisco. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 728/2019 -  

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria 

competente, para que seja feito reparos gerais na EMEB Prof. 

Alfredo Bérgamo, Jardim Europa. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Indicação Nº 729/2019 -  Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno através da Secretaria competente, para que seja feito 

reparos gerais na CEMPI Profª Maria de Lourdes Ferraz 

Guimarães, Bairro Linda Chaib. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Indicação Nº 730/2019 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno através da Secretaria competente, para que seja feito 

reparos gerais na EMEB “Professora Helena dos Santos 

Alves”, Maria Beatriz. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Indicação Nº 731/2019 -  Assunto: Solicito ao Exmo. Senhor 

prefeito municipal, arquiteto Carlos Nelson Bueno, para que 

através da secretaria competente, efetue a implantação de 

redutor de velocidade (lombada) nas proximidades do 

condomínio de Chácaras Areião Autoria: FABIO DE JESUS 

MOTA. Indicação Nº 732/2019 -  Assunto: Indico para que o 

departamento competente, realize manutenção no bueiro 

localizado na rua Guiomar Maretti Marangoni, no jardim do 

lago. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

733/2019 - Assunto: Indico para que o departamento 

competente, realize manutenção no meio fio da rua Dante 

Alighieri Vita, no jardim do lago. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 734/2019 - Assunto: Solicito ao 

executivo municipal estudos para a implantação de redutor de 

velocidade (lombada elevada) na rua ministro cunha canto, 

próximo ao nº 312. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER 

DE BARROS. Indicação Nº 735/2019 -  Assunto: Solicita ao 

executivo municipal estudos para implantação de lombadas 

elevadas na rua do mirante. Autoria: MARIA HELENA 
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SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 736/2019 -  

Assunto: Solicito ao sr. Prefeito municipal Carlos Nelson 

Bueno através da secretaria competente, manutenção na 

iluminação pública do reservatório de água tratada do parque 

real, localizada na avenida Luís Alves de Almeida. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 737/2019 -  Assunto: 

Solicito ao sr. Prefeito municipal Carlos Nelson Bueno através 

da secretaria competente, coleta de entulhos e resíduos de 

poda depositados na calçada da rua professora Maria Cristina, 

localizada no bairro jardim Nossa Senhora Aparecida. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 738/2019 -  

Assunto: Solicito ao sr. Prefeito municipal Carlos Nelson 

Bueno através da secretaria competente, manutenção na 

iluminação pública da rua professora Zelândia Araújo Ribeiro, 

localizada no bairro jardim Santa Helena. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 739/2019 -  Assunto: Indico ao 

ExmO.  SR. Prefeito municipal arquiteto Carlos Nelson 

Bueno, aquisição de carrinhos elétricos para uso no cemitério 

municipal, para o transporte dos munícipes e para pessoas 

com mobilidade reduzida e outros veículos elétricos para 

remoção das urnas.  Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Indicação Nº 740/2019 - Assunto: Indico ao exmo.  

Sr. Prefeito municipal arquiteto Carlos Nelson Bueno, que 

forneça uniformes aos servidores municipais do cemitério 

municipal.  Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Indicação Nº 741/2019 -  Assunto: Indico ao exmo.  Sr. 

Prefeito municipal arquiteto Carlos Nelson Bueno, através da 

secretaria competente que seja feito aquisição de uma tenda 

móvel para o cemitério municipal para que seja utilizado nos 

sepultamentos para proteção nos dias de muito sol e chuva.  

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 

742/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno: estudos quanto a 

viabilidade de se implantar uma “lombo faixa”, ou qualquer 

outro dispositivo de controle de velocidade antes da travessia 

de pedestres em frente à Escola ETEC na Rodovia Deputado 

Nagib Chaib, conforme esboço abaixo. Autoria: MANOEL 
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EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

743/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

de Trânsito e Secretaria de Obras, Habitação e Serviços: 

estudos e providências para implantação de lombada ou lombo 

faixa na Avenida 22 de Outubro, altura do número 1.604, 

Centro.  Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 744/2019 -  Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos 

Nelson Bueno, através da Secretaria de Trânsito e Secretaria 

de Obras, Habitação e Serviços: estudos e providências para 

implantação de lombada ou lombo faixa na Avenida 22 de 

Outubro, altura do número 1.439, Centro.  Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

745/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

de Trânsito e Secretaria de Obras, Habitação e Serviços: 

estudos e providências para implantação de lombada ou lombo 

faixa na Rua Vicente Pereira Lima, altura do número 55, 

Planalto Bela Vista.  Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 746/2019 -  

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria de 

Trânsito e Secretaria de Obras, Habitação e Serviços: estudos 

e providências para implantação de lombada ou lombo faixa 

na Rua Tucura, altura do número 226, Bairro Tucura.  

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Indicação Nº 747/2019 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno, através da Secretaria de Trânsito e Secretaria de 

Obras, Habitação e Serviços: estudos e providências para 

implantação de lombada ou lombo faixa na Rua Cientista 

Albert Sabim, altura do número 280, Bairro Nova Mogi.  

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Indicação Nº 748/2019 -  Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno, através da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços: 
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providências urgentes para a manutenção e troca da grade do 

bueiro localizado na Rua Marques – esquina com a Rua Sete 

de Setembro. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. A seguir, o Senhor Presidente submeteu 

à apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes 

MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): 

Moção Nº 257/2019 -  Assunto: Votos de Congratulações e 

Aplausos com a Faculdade UNASP – Centro Universitário 

Adventista Engenheiro Coelho pela aula Magna com o Vice-

presidente Hamilton Mourão. Autoria: SAMUEL 

NOGUEIRA CAVALCANTE. Moção Nº 258/2019 -  

Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA 

TEREZA APARECIDA TOZZINI DA SILVA OCORRIDO 

DIA 24 DE AGOSTO DE 2019. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Moção Nº 259/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO FILOSOFO E PROFESSOR LEO 

VITOR AMORIM, OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 27 DE 

AGOSTO DE 2019. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Moção Nº 260/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM O JOVEM 

ATLETA MOGIMIRIANO LUIZ FILIPE GUARNIERI 

MANARA. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Moção Nº 261/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ÀS PROTETORAS 

INDEPENDENTES DE MOGI MIRIM PELA 

REALIZAÇÃO E PELO SUCESSO DA FEIJOADA 

BENEFICENTE, EM PROL DOS ANIMAIS CARENTES.  

Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Moção Nº 

263/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM UM 

“MINUTO DE SILÊNCIO” PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR JESONIAS ALVES DE OLIVEIRA OCORRIDO 

NO DIA 27 DE JULHO DE 2019 E SEPULTADO EM MOGI 

GUAÇU. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. A seguir, 

o Sr. Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 1328, 1329, 
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1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 

1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 

1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 

datados de 28 e 30 de agosto e 02 e 03 de setembro de 2019, 

todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito 

Municipal, José Augusto Francisco Urbini, respectivamente, 

respondendo a respeito do Requerimento nº 325/2019; 

Requerimento nº 375/2018; Requerimento nº 041/2019; 

Indicação nº 1017/2018; Requerimento nº 370/2019; 

Indicação nº 677/2019; Requerimento nº 423/2019; Indicação 

nº 379/2019; Indicação nº 656/2019; Requerimento nº 

416/2019; Requerimento nº 444/2019; Requerimento nº 

451/2019; Indicação nº 1012/2017; Indicação nº 670/2019; 

Indicação nº 664/2019; Indicação nº 676/2019; Requerimento 

nº 435/2019; Indicação nº 340/2019; Indicação nº 593/2019; 

Requerimento nº 405/2019; Indicação nº 668/2019; 

Requerimento nº 458/2019; Requerimento nº 461/2019; 

Indicação nº 675/2019; Requerimento nº 239/2019; Indicação 

nº 666/2019; Indicação nº 323/2019; Requerimento nº 

036/2019; Requerimento nº 446/2019; Requerimento nº 

255/2019; Requerimento nº 362/2019; Indicação nº 682/2019, 

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

Vereadores interessados); Ofício G.S – SE nº 0450/19, 

SPDOC nº 2101971/19, datado de 14 de agosto de 2019, 

subscrito por Marco Aurélio Pegolo dos Santos, Secretário 

Executivo, “em resposta ao Ofício nº 202/19, de autoria do 

Vereador Cristiano Gaito, solicitando reforma completa do 

“Ralf”, necessitando de Ofício original do Prefeito 

Municipal”; (arquive-se); Ofício nº 879/2019/PRESID, datado 

de 08 de agosto de 2019, subscrito por Davi Alcolumbre, 

Senador e Presidente do Senado Federal, “encaminhando 

cópia da Moção nº 178/2019 de congratulações e aplausos à 

Procuradora-Geral da República e Chefe do Ministério 

Público Federal, Raquel Elias Ferreira Dodge”; (arquive-se); 

Ofício nº 74/19, datado de 26 de agosto de 2019, subscrita por 

Leila Feracioli Iazzetta, Secretária de Assistência Social, “em 

resposta ao ofício CM/GP CIRCULAR 308 de 2019, Moção 
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234, assinada pelo Vereador Tiago César Costa, sobre 

requerimentos não respondidos”; (arquive-se e encaminhe 

ofício ao Vereador Dr. Tiago César Costa, dado ciência a 

todos os vereadores sobre endereço do administrativo da 

Secretaria de Assistência Social); Ofício nº 089/2019, datado 

de 29 de agosto de 2019, subscrito por Luís Augusto Pereira 

Job, e Marília Bernardi Alves Bezerra, Diretor Jurídico e 

Coordenadora, respectivamente, do Consórcio Intermunicipal 

de Saúde “08 de Abril”, “em resposta ao Ofício CM/GP nº 

296/2019, com informações acerca dos atendimentos 

realizados na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, em 

26/06/2019, no período entre 03 horas e 06 horas”; (arquive-

se); Ofício s/nº, datado de 22 de abril do corrente, subscrito 

por Nelson Segnini Bossolan, Diretor Superintendente, 

“respondendo ao Ofício nº 332/2009, desta Casa de 

Leis”;(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, Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: 

“Senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, 

público aqui presente e imprensa, boa noite. Quero agradecer 

a aprovação desta Casa para a criação da Comissão de 

acompanhamento da revisão do plano diretor, o senhor 

Prefeito Municipal, pela Portaria nº 305/18, de 06 de agosto, 

de 2018, criou, usando a expressão “grupo”, o Grupo 

Executivo de Revisão do Plano Diretor, de Mogi Mirim, estou 

aqui com a relação e já tinha o conhecimento disso. Nesse 

requerimento, aprovado por esta Casa, peço uma criação de 

uma Comissão de Acompanhamento, ela não terá um papel de 

ingerência, de forma nenhuma, pois é um acompanhamento, 

isto o Senado Federal faz constantemente, justamente agora 

que está em pauta a reforma da previdência, lá atrás a reforma 

tributária, junto com a Câmara Federal, acompanha com 

técnicos e pessoalmente com o Executivo. Nas reuniões os 

deputados e senadores não chegam com o pacote, por 
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exemplo, da reforma tributária, para votar e estar pronto no 

próximo mês, eles acompanham, assim como fizemos aqui e 

foi muito gratificante. Vereador Magalhães lembra, quando se 

falou sobre a máfia do ISSQN – Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza e o Executivo, e o que a Câmara criou? A 

Comissão de Acompanhamento, entendo que isto não será 

uma ingerência e agradeço muito se pudermos acompanhar o 

plano diretor, por que não? Hoje temos aqui, se todos lerem o 

Jornal Oficial, o decreto do senhor prefeito, em 29 de agosto, 

de 2019, que reprovou um empreendimento imenso, por conta 

disto devemos acompanhar. Quais são os planejamentos do 

grupo de revisão? Temos aqui o Gabinete do Prefeito, 

Secretaria de Planejamento, Secretaria de Transporte, 

Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria do Meio 

Ambiente e assim por diante, acho muito importante, pois é a 

maneira do final do próximo ano, de 2020, chegar a esta Casa 

a revisão do plano diretor, se bem que no projeto de lei, 

aprovado aqui, consta que será em 2021, não sei se houve uma 

mudança, porque no que aprovamos constatou-se o ano de 

2021 com acerto. Rapidamente quero agradecer a aprovação 

de um requerimento e falo aos moradores da Zona Rural, 

Mogi Mirim e Engenheiro Coelho, aquela tão necessária 

mudança nos dispositivos. Houve um avanço e aguardamos o 

governador para fazer o decreto de utilidade pública, mesmo 

com a negociação dos moradores, algumas faixas serão 

necessárias para fazer os dispositivos, por conta disto há a 

necessidade de um decreto de utilidade do Governador do 

Estado, João Dória e Barros Munhoz, este já encaminhou para 

mim e peço ainda, ao Gabinete do Governador, que acelere 

isso, porque são quatro anos, pelo amor de Deus. Muito 

obrigada, senhor presidente”. Com a palavra, Vereador 

Moacir Genuário: desiste. Com a palavra, Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros 

da Mesa, caros senhores vereadores e vereadoras, público 

presente e povo de Mogi Mirim, boa noite. Tenho uma boa 

notícia para dar em primeira mão e antecipadamente quero 

parabenizar nossa Secretária de Saúde, Flávia Rossi, pois, 
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fechamos o dia 31 de agosto, com mais de 200 cirurgias, feitas 

pela intervenção da Santa Casa de Mogi Mirim, isto é muito 

gratificante, porque antes eram feitas, no máximo, 14 

cirurgias. Isto demostra que, de fato, ocorreu a recuperação 

dos dois centros cirúrgicos, pela prefeitura, pela 

administração. Também pude ouvir depoimentos dos médicos, 

que estão trabalhando contestes, pois receberam seus 

vencimentos em dia e acredito que as melhorias serão 

contínuas, parabéns à Secretária de Saúde, Flávia Rossi. 

Também quero parabenizar a administração por toda 

iluminação colocada na Élzio Mariotoni, que trabalho 

perfeito, fiquei surpreso com a iluminação e claridade 

daquelas lâmpadas de LED, a administração também está de 

parabéns. Aproveitei o ensejo daquela região e fui dar uma 

olhada nas obras do Parque das Laranjeiras e as chuvas eram 

meu temor, infelizmente não há como fazer uma omelete sem 

quebrar os ovos, porém só de ver o início das obras e o 

trabalho que será realizado no local, já ficamos bem contentes 

e animados, torcendo para que fique pronto o mais rápido 

possível. Algumas pessoas vieram conversar comigo a 

respeito das capivaras, do Complexo Lavapés, mas a 

administração já anunciou que farão uma cerca para conter as 

capivaras e deixarão um grande espaço para elas poderem 

pastar e segundo o Departamento de Meio Ambiente, fizeram 

uma análise dos carrapatos e o resultado foi que eles não estão 

contaminados e há uma quantidade pequena naquele meio 

ambiente. Sabemos que mexer com as capivaras é mexer com 

a Justiça, com cadeia, o com código penal, porque elas têm 

mais direito de estarem lá do que nós, e para a ciência dos 

senhores, são protegidas por lei federal e o IBAMA pega 

pesado em cima disto, assim como a Polícia Ambiental. A 

prefeitura está tomando todas as providências e acredito que 

em um curto espaço de tempo haverá no local uma cerca, para 

que não fiquem circulando no asfalto, arriscadas a sofrer um 

acidente, um atropelamento, esses tipos de coisas. Fica aqui a 

dica e meu agradecimento, uma boa semana para todos os 

munícipes de Mogi Mirim”. Com a palavra, Vereadora Sônia 
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Regina Rodrigues: desiste. Com a palavra, Vereador Tiago 

César Costa: “Senhor presidente, vereadores, vereadoras, 

público presente, imprensa e internautas, boa noite. Hoje uso a 

Tribuna da Câmara para dar uma resposta ao nosso Prefeito 

Carlos Nelson Bueno, pela ação que moveu contra mim, 

Vereador Tiago Costa. Os fatos contidos nessa ação dizem 

respeito às minhas postagens como vereador, entendo que elas 

são tentativas esdrúxulas e tem todo direito em processar, cada 

um o faz a quem quiser, buscando justiça para isso, mas, isto 

não me calará, darei uma resposta já que falou à Mogi Play 

que eu era muito pequeno para ele e darei minha resposta para 

ele hoje. Há uma década temos uma capivara e seus filhotes, 

não são as do Zerão, estão vendo aquele varal? Está escrito e 

apresentarei a vocês a capivara e seus filhotes, que estão em 

Mogi Mirim há mais de uma década e mais alguns fatos 

envolvendo essa capivara, de nome Carlos Nelson Bueno e as 

ações que têm no Município de Mogi Mirim. Sou mesmo 

muito pequeno para ele, porque nunca chegarei nessas ações 

dele. Essa é a capivara do senhor Carlos Nelson Bueno e de 

suas capivarinhas, que correm na justiça de Mogi Mirim e 

dentre essas ações, temos, em 2012, o maior escândalo na 

educação de Mogi Mirim, chamada de “máfia da merenda”, 

constando um processo com mais de dez mil páginas, onde 

superfaturaram a merenda das crianças e desde 2012 o 

Ministério Público pede ressarcimento aos cofres públicos de 

merenda roubada de crianças, no valor de 27 milhões de reais, 

isto desde 2012. Ali sim havia Caixa Dois, porque o esquema 

foi derrubado na Operação “Prato Feito”, da Polícia Federal, 

em Mogi Guaçu, em Jaguariúna e em outras cidades da região, 

com o mesmo grupo que estava em Mogi Mirim, no primeiro 

mandato do Prefeito Carlos Nelson Bueno. Não inventei isto, 

pois está na Justiça, na primeira vara, do Fórum de Mogi 

Mirim, é Caixa Dois porque nas matérias constam 

informações do Grupo COAN, ESTARBENE, Geraldo Coan, 

e que o Prefeito Carlos Nelson assinou contrato para 

superfaturar a merenda das escolas de Mogi Mirim, feito para 

financiar políticos de várias cidades e vários municípios e por 
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que hoje nossa merenda é de quatro milhões? Enquanto na 

época o valor era de 14, 15 milhões de reais?! Até hoje não 

responderam, por que hoje as escolas estão caindo aos 

pedaços e não tem dinheiro para a reforma? Porque roubaram 

a merenda das nossas crianças e a educação de Mogi Mirim, 

isto segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, 

não sou eu. A maior ação e mais vergonhosa da história de 

Mogi Mirim, envolvendo Carlos Nelson Bueno, dentre essas 

ações há também a de 2012, na reprovação das contas do 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, passado nesta Casa e mantida 

por nós e recentemente, diz a Promotora, Paula Magalhães, 

não sou eu quem fala, é ela, a Promotora de Justiça de Mogi 

Mirim, essa ação está na capivara que acabei de apresentar aos 

senhores e segundo Paula Magalhães: “ciente do laudo 

pericial, as folhas 430-60, em que o perito confirma que 

Carlos Nelson Bueno, em sua qualidade de Chefe de 

Executivo Municipal, no exercício de 2012, praticou o ato de 

improbidade administrativa, que atentou contra os princípios 

da administração pública e contrariou a Lei expressa, descrito 

no inicial” e ela encerra: “ante ao exposto, plenamente 

configurada a improbidade administrativa, pela violação dos 

princípios que regem o Artigo 42, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, além das sansões previstas na Lei nº 8.429, não se pode 

mais admitir, na atual fase de nossa democracia, que os 

agentes públicos se esquivem de suas reponsabilidades pela 

gestão da coisa pública, sob alegações genéricas de que não 

sabiam, ou de que confiavam, nos seus subordinados. 16 de 

maio, de 2019, Promotora de Justiça, Paula Magalhães”. Isto é 

“Fake News”? Não. Isto é Caixa Dois? Operação Prato Feito, 

merenda, sim! Vá discutir com o promotor e com a Justiça, 

porque sempre defenderei a verdade. Obrigado, senhor 

presidente”. Com a palavra, Vereador André Albejante 

Mazon: “Boa noite a todos, público presente, pessoal que nos 

acompanha pela internet, nobres colegas edis, jornalistas, boa 

noite. Hoje venho muito feliz a esta Tribuna, pois, na última 

sessão do mês de julho, no dia 15, expus a situação da UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento, sobre aquele problema do 
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diretor técnico da UPA e de lá para cá tivemos dois momentos 

com a Secretaria de Educação nesta Casa, na primeira Léo 

representou a secretaria e no final daquele momento, lembro-

me que propus para que a prefeitura preparasse a UPA para 

que se transformasse em UPA II, por faltar pouca coisa para 

que ela vire UPA II, entre essas poucas coisas a colocação de 

mais um médico. Fiz então requerimento nesse sentido, nesta 

Casa, posteriormente, na audiência pública, ocorrida na 

quinta-feira, o assunto voltou à tona e falamos disto 

novamente e hoje estou muito feliz porque recebi uma 

resposta, a todas essas conversas e requerimentos feitos por 

mim, ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, hoje veio-me a 

resposta de que contrataram um médico para ocupar o cargo 

de diretor técnico da UPA-Zona Leste, que de segunda, quarta 

e sexta-feira a UPA contará com um médico a mais em 

atendimento e ele estará atendendo, começando hoje na UPA, 

que por sinal na segunda-feira é o dia de maior demanda de 

serviço na UPA. Fiquei muito satisfeito em poder entregar 

essa conquista aqui, porque foi uma cobrança feita por este 

vereador e pela CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito, da 

UPA, nas conversas que tivemos pela CPI da UPA. A 

prefeitura está se preparando para transformá-la em UPA II, 

inclusive, já fizeram um pedido para ampliarem, em 38 mil 

reais, o repasse mensal de Brasília para a UPA, em cima das 

mudanças que estão fazendo. Minha satisfação em saber que é 

uma conquista da qual tenho muito peso, essa luta minha, essa 

conquista e quero parabenizar a Presidente do Consórcio, 

Marília, que me respondeu e também é uma pessoa que age 

para resolver o problema da UPA, embora seja difícil, quero 

também parabenizar a Secretária de Saúde, é difícil fazer isto, 

quero gravar que estou parabenizando Flávia, até eu estou me 

estranhando, mas, nesse caso, quero parabenizar a Secretária 

de Saúde, Flávia Rossi, porque tenho certeza que é uma 

demanda da população, pois a UPA está sobrecarregada. 

Aliás, falando em CPI, estou com o relatório do CREMESP – 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, da 

fiscalização feita por ele e atestou exatamente isto, que os 
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médicos da UPA trabalham no limite e estão sobrecarregados, 

que com esse médico a mais seja possível desafogar a UPA. 

Uma outra cosia que propus, em conversas com o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde, e já fui informado hoje por Marília, 

que está estudando a forma de viabilizar, para que seja feita na 

UPA uma sala de retorno, para que aqueles pacientes que 

estão retornando de uma consulta, não precisem pegar uma 

fila novamente, porque muitas vezes o paciente pega fila duas 

vezes, ou seja, uma para passar, para fazer um exame, por 

exemplo, que demora para ficar pronto e na hora de voltar tem 

que pegar uma fila de novo. Esta foi uma proposta que fiz, 

para agilizar o atendimento na UPA, que está em estudo, mas 

que provavelmente conseguirá fazer a sala de retorno, 

melhorando o atendimento para a população. Quis trazer todas 

essas boas notícias, em relação a UPA, da Zona Leste, todas 

essas conquistas e quero parabenizar a todos os envolvidos”. 

Os Vereadores Cinoê Duzo, Cristiano Gaioto, Fábio de Jesus 

Mota e Geraldo Vicente Bertanha, declinaram ao uso da 

palavra. Na sequência, fez uso da palavra, Vereador Gerson 

Luiz Rossi Júnior: “Boa noite, senhor presidente, nobres 

vereadores, munícipes e imprensa. Também trago uma notícia 

do Cemitério Municipal, do Secretário, Zé Paulo, estive lá 

alguns dias atrás e o questionei, assim como foi feita 

indicação, das providências tomadas para conter a violência e 

furto daquele local. Zé Paulo me explicou o fato que ocorre, o 

muro, do lado de cima, uma parte dele está totalmente 

destruído, a parte que dá acesso a qualquer pessoa, ele já está 

tomando as providências para que este problema seja 

solucionado. Há um loteamento aprovado, do lado de cima do 

cemitério, que uma certa forma fará um muro, por ser vizinho, 

o que ajudará na restauração do muro antigo e aquilo que não 

for desse loteamento, aquilo que for de competência do 

município, serão feitas as obras para conter a invasão de 

meliantes, durante o período noturno, para não mais roubarem 

o cemitério. Ouvi algumas indicações e sugestões de 

munícipes e acabei colocando na pauta das indicações e por 

exemplo, hoje temos a indicação que a prefeitura, a secretaria, 
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possam fornecer aos servidores do cemitério um uniforme, 

para realizarem seus trabalhos, o que os ajudam muito e para 

que, naquele momento de dor das famílias, se apresentem de 

uma forma digna e apropriada para seu momento de dor. 

Também solicito a indicação de numa tenda móvel nas 

ocasiões de chuvas, para serem colocados no momento da 

sepultura, ou em momentos de temperatura alta, para o 

conforto dos que participam desse momento. Por último, um 

veículo de remoção de urnas, assim como vemos em 

cemitérios particulares, como aqueles carrinhos, para facilitar 

o transporte de urnas durante o trajeto dentro do cemitério, 

que ficou grande e hoje para se descolar de uma ponta a outra 

é uma distância razoável. Entendemos que o cemitério, que 

por sinal está muito limpo, com a manutenção em dia, que seja 

preservado assim e que haja melhoria, para que a população 

seja bem atendida naquele local. Obrigado, senhor 

presidente”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: 

“Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público presente, 

sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Senhores vereadores, 

na sexta-feira, estivemos na Rodovia Élzio Mariotoni, na Rua 

Milton da Silveira Pedreira, a Rua XV do Parque das 

Laranjeiras, foi um momento de muita alegria, senhores 

vereadores, pois era a inauguração da iluminação pública no 

Parque das Laranjeiras. Foram 55 lâmpadas e lembro-me, 

enquanto o prefeito discursava e os vereadores falando, havia 

uma senhora conversando comigo, naquele momento me veio 

a lembrança de 2005, quando eu solicitava a colocação de 

iluminação, naquela mesma avenida, na Rua Milton da 

Silveira Pedreira, Rua XV, Parque das Laranjeiras, naquela 

época, a estrada velha de Itapira era de terra, olhem quanto 

tempo demorou para se conquistar a iluminação pública na 

metade da Rua XV, do Parque das Laranjeiras. Foi inaugurada 

também a iluminação pública da rua da estrada velha de 

Itapira, a qual fizemos solicitações, ocorrendo abaixo-

assinado, naquele momento, apesar de ser bem atrasado, era 

um momento em que curti demais, porque era um pedido 

antigo, não um pedido meu, mas dos moradores e vemos 
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realizando esse direito, como a iluminação pública, que 

posteriormente contará também com o asfalto. Esse é o lado 

bom da política, mesmo chegando atrasado, porém, antes tarde 

do que nunca, fiquei muito contente. Sobre as obras do 

Laranjeiras, hoje ouvi muitos moradores que ligaram para 

mim, porque não fui hoje ao Parque das Laranjeira, já que 

ainda estou sem moto, ainda não a encontrei, mas os 

moradores da Rua Jorge Duarte Filho, a Rua III, do Parque 

das Laranjeiras, reclamaram que a água empossou, apesar do 

ótimo estado das ruas, mas a água empossou, tentei conversar 

com o pessoal da Simoso, que retornará amanhã, no período 

da manhã, para solucionarem esse problema, pois os 

moradores da Rua Jorge Duarte Filho ficaram ilhados, 

infelizmente. Acabei de receber uma notícia de que o pessoal 

do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 

atolou na Rua Anilton Silva, a Rua XXXI, do Parque das 

Laranjeiras, acabei de conversar com o responsável pela 

manutenção das estradas rurais e segundo ele, amanhã, pela 

manhã, se estiver com os materiais, se Deus quiser ele terá, 

resolverão esse problema, porque o maior problema daquela 

rua, e por conta de sua situação, há três pessoas: uma moça 

gestante, um senhor de idade avançada, este sempre com 

problemas e o pai de um amigo meu, não é um senhor, mas, 

está com câncer e sempre precisa do SAMU, hoje infelizmente 

atolou na rua Anilton Silva, espero que amanhã o problema 

seja resolvido, segundo informação do responsável. Senhores 

vereadores, nesses poucos minutos que tenho para terminar 

minha fala, quero comentar sobre minha ida a Brasília, fui 

para lá no final da semana passada, no Gabinete do Patriota, 

partido ao qual sou filiado e conversando com o pessoal do 

Patriota, me disseram que Mogi Mirim não estava cadastrado, 

mas, existia um programa para beneficiar a cidade no valor de 

mais de um milhão de reais, referente a equipamentos para 

máquinas agrícolas, Vereador Gaioto e eu participamos dessa 

reunião. Liguei em Mogi Mirim, conversei com os 

responsáveis e tentaram cadastrar, mas não conseguiram, no 

outro dia, Vereador Cristiano Gaioto e eu voltamos ao 
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gabinete, conseguimos então cadastrar Mogi Mirim, por meio 

dos profissionais da cidade mesmo, entraram no programa e 

conseguiram realizar o cadastro, agora a cidade está apta para 

receber e até coloquei em meu Facebook que a cidade 

receberá, pois é um direito, a cidade só não estava cadastrada, 

será mais um milhão de reais para a compra de equipamentos 

agrícolas, sendo duas retroescavadeiras e 500 mil reais, esta é 

a parte boa de nosso visita a Brasília. Ontem, um rapaz, 

candidato a vereador, me criticou no Facebook e respondi a 

ele que apenas uma visita nossa, houve a conquista de um 

milhão de reais, garantindo todo trabalho que recebemos aqui, 

como vereadores, durante esses quatro anos, que na verdade 

são quatro vezes mais. Pessoal, em minha próxima fala, falarei 

mais sobre Brasília e sobre mais conquistas, um grande abraço 

a todos”. Fez uso da palavra, Questão de Ordem, o Vereador 

Jorge Setoguchi, solicitando, ao Presidente da Câmara, a 

verificação de presença, segundo o Artigo 109, da Resolução 

nº 276, de 09 de novembro de 2010. Na sequência, o 

Presidente da Câmara, Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino, solicitou ao 1º Secretário, Luís Roberto 

Tavares, para realizar chamada nominal dos 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).  Não havendo mais Vereadores 

inscritos, o Sr. Presidente passou à parte dos trabalhos 

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

existência de orador regularmente inscrito para uso de Tribuna 

Livre, conforme Artigo 116, do Regimento Interno, e 

Resoluções nºs. 135/89, 223/99 e 241/02. Desta forma, o Sr. 

Presidente da Câmara convidou para que adentrasse ao 

Plenário o Senhor Davi Silva, cujo discurso foi gravado em 
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formato digital, à disposição nos arquivos da casa por trinta 

dias. Para a “Tribuna Livre”, o Sr. Presidente da Câmara 

suspendeu a Sessão às 19h40, para reabri-la, posteriormente, 

às 20h02. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 

Presidente suspendeu a Sessão às, conforme o disposto no 

Artigo 105, da Resolução nº 276/2010 (Regimento Interno 

vigente). Decorrido o interstício regimental a que se refere o 

citado dispositivo e depois de nova chamada nominal dos Srs. 

Vereadores, conforme o disposto no Artigo 112, § 1º, da já 

citada Resolução, ao fim da qual se constatou a totalidade dos 

membros da Casa, o Sr. Presidente deu por iniciados os 

trabalhos da "ORDEM DO DIA", submetendo à apreciação 

da Casa o que segue: EM TURNO ÚNICO: “ex-vi” do 

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

Interno: 1. Projeto de Lei nº 92 de 2019, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre a doação de bens 

públicos de propriedade do Município de Mogi Mirim ao 

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim 

(SAAE), e dando outras providências”. Parecer Conjunto das 

Comissões de Justiça e Redação; de Obras, Serviços e 

Atividades Privadas e de Finanças e Orçamentos”. (Colocado 

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

por unanimidade, o Projeto de Lei nº 92/2019, do Prefeito 

Municipal); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). EM 

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

Artigo 172 do Regimento Interno: 2. Projeto de Lei 

Complementar nº 10 de 2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, “instituindo a Política Municipal de Mobilidade 

Urbana do Município de Mogi Mirim, institucionalizando as 

estratégias e ações do Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável, instituindo as normas e procedimentos para 

aprovação de Projetos de Polos Geradores de Tráfego (PGT) e 

dando outras providências”. (Posto a votos, em sessão de hoje, 

a Câmara aprovou, Segundo (2º) Turno, por unanimidade, o 

Projeto de Lei Complementar nº 10/2019, do Prefeito de Mogi 

Mirim); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). Findada a 

pauta constante da "Ordem do Dia", o Sr. Presidente passou, 
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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, Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros: desiste. Com a palavra, Vereador Moacir 

Genuário: “Mais uma vez, boa noite a todos. Nesta semana 

estive em São Paulo com Deputado Jorge Caruso, 

conversamos sobre trazer uma verba para Mogi Mirim, ainda 

não está oficializado, porém, provavelmente eu e Vereador 

Tiago Costa traremos mais uma verba à cidade, 

comprometendo-se a nos atender na reivindicação dessa 

verba, que provavelmente chegará para a cidade. Estive em 

reunião com a Executiva Estadual do MDB –Movimento 

Democrático Brasileiro, uma ótima reunião, a qual 

conversamos e definimos algumas coisas, com relação a 

eleição municipal e ficamos muito satisfeitos com essa 

reunião, homologando nossa eleição para o diretório, que já 

está registrado no Cartório Eleitoral até o final de 2021, 

dando-nos uma maior tranquilidade para trabalharmos naquilo 

que pensamos e idealizamos para o Partido, em Mogi Mirim, 

fortalecendo-nos ainda mais. Aos companheiros do MDB, eu 

e Vereador Tiago Costa, a Executiva Estadual nos deixou à 

vontade, a respeito do que pensamos para o futuro do MDB, 

em Mogi Mirim. Nossa maior satisfação, já podemos contar, 

que nosso diretório não é provisório, está homologado, assim 

como sempre estivemos, em Mogi Mirim, com uma Executiva 

não-provisória e estamos aqui efetivados, mais uma vez, por 

mais dois anos, eu como presidente e Vereador Tiago Costa 

como vice-presidente e temos uma chapa, a qual estamos 

trabalhando. Ficamos muito satisfeitos com essa reunião em 

São Paulo, pois vem de encontro com aquilo que pensamos, 

com o que pensa o MDB e estamos à disposição do Partido, 

para que possamos realizar um trabalho voltado, realmente, 

para a população, para a cidade, eu e Vereador Tiago Costa 

estamos embutidos para tomar a frente esse trabalho. Meu 

muito obrigado”. Com a palavra, Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, membros da Mesa, 
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senhores vereadores e público presente, boa noite. Existiu, há 

muito tempo, um tribunal de inquisição, a pessoa era 

condenada e executada, com o passar do tempo, para preservar 

a integridade física e moral das pessoas, foi criado o Código 

de Processo Penal, Processo Civil e Tributário. Há duplo grau 

de jurisdição, em que uma pessoa, condenada em primeira 

instância, pode, posteriormente, não satisfeita com a sentença 

ACÓ – Ação Cível Originária, recorrer à Justiça Ad-quém, 

para contestar a sentença de primeira instância. Às vezes, por 

exemplo, a pessoa tem uma condenação aqui, em Mogi Mirim, 

recorre ao Tribunal de Justiça e posteriormente ao Superior 

Tribunal de Justiça, ou para o STF – Supremo Tribunal 

Federal, em Brasília. As pessoas daqui de Mogi Mirim são 

condenadas em primeira instância, normal, mas deve-se existir 

a consciência de que todo cidadão brasileiro, seja quem for, 

terá direito a recorrer da sentença, a fim de provar sua 

inocência e tudo que está fora disso é tribunal de inquisição. 

Estou tentando entender, pois as pessoas não têm mais direitos 

em contestar suas ações na justiça, elas não têm mais direito 

ao duplo grau de jurisdição, acho que só poderiam trazer a luz 

quando for transitado e julgado em última instância a 

condenação. É lamentável! Muito obrigado, senhor 

presidente”. Com a desistência da palavra, os Vereadores 

Samuel Nogueira Cavalcante e Sônia Regina Rodrigues, 

discursou como próximo inscrito o Vereador Tiago César 

Costa: “Estava pensando em abrir mão da minha palavra, mas 

darei uma resposta ao Líder de Governo, Vereador Orivaldo 

Magalhães. O período da inquisição foi a época em que a 

igreja católica, em sua história, começou a perseguir pessoas 

que eram contra suas determinações, ao contrário da época em 

que estamos e com o estado democrático de direito, há quatro 

poderes, eu diria, são: Poder Legislativo, Poder Executivo, 

Poder Judiciário e o Ministério Público, o quarto, em minha 

visão. A inquisição, vinda do poder do Ministério Público, do 

Estado de São Paulo, que deve ser respeitado, uma ação desde 

2012, da merenda escolar, a Polícia Federal, senhor Vereador 

Magalhães, que defende tanto a Lava Jato, também sou um 
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defensor dela, derrubou esquemas dessas empresas, como: 

Geraldo J. Coan, o Grupo COAN e ESTARBENE, todos que 

estiveram em Mogi Mirim, em 2006, roubando o dinheiro da 

merenda e da educação de nossas crianças, no valor de 13, 14 

milhões de reais de merenda escolar. É um fato que não há 

como fugir, porque a operação “Prato Feito” foi deflagrada no 

ano passado, em Mogi Guaçu, Holambra, e não sei se o senhor 

acompanhou, a Polícia Federal, quando esteve em nossa 

região, era o mesmo grupo, Vereador Magalhães, não digo a 

questão de condenação, existe uma ação desde 2012 contra o 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, com relação a esse grupo, o 

Grupo COAN, o mesmo que foi derrubado pela polícia federal 

e não há como fugir disto, pois, fui ao Fórum de Mogi Mirim 

para ver a ação do Ministério Público, não estou falando 

besteira, é uma ação de 11 mil folhas, um trabalho minucioso 

do Ministério Público, chegando a um montante de 26 milhões 

de reais, desviados da merenda e da educação de Mogi Mirim. 

É um trabalho que deve ser respeitado, em que pese não ser 

julgado em primeira instância, por sua natureza complexa, o 

Grupo COAN foi derrubado pela polícia federal, em 2018. É 

escancarado que houve a mesma prática na cidade, e o que 

faziam essas empresas, que financiavam campanhas políticas, 

de alguns prefeitos e agentes políticos, alguns destes 

trabalharam com o Prefeito Carlos Nelson e rodou em 

Holambra, o link do processo que corre aqui no Fórum existe 

e o processo que está na polícia federal. Encaminhei esses 

documentos para a polícia federal, para o coordenador dessa 

operação “prato feito” e ainda o questionei, por que não veio 

para Mogi Mirim, pois o grupo de bandidos estava na cidade, 

roubaram a educação e hoje municipalizamos a merenda, que 

se tornou mais barato, mais em conta e com qualidade, 

enquanto naquela época até a mão-de-obra de nossas 

merendeiras, servidoras, eles utilizavam. Carne podre, consta 

no Ministério Público, tudo isso servido para as crianças e é 

difícil, eu, como cidadão, advogado e até vereador, não voltar 

em 2006 e em 2012, data da ação, vendo o que foi feito. Esse 

é um passado que precisa ser limpo, sim, se acreditamos na 
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justiça, um dia ela virá à tona, porque um processo, desde 

2012, dessa natureza e desse porte, em que uma quadrilha está 

escancarada, que saqueavam os cofres públicos, para fazer 

caixa dois, para agentes políticos. Isto está no esquema, se 

pegarem e procurarem por “operação prato feito”, verão o 

esquema no G1, na Folha de São Paulo, o esquema inteiro, 

deflagrado, verão o Grupo COAN de um lado, o Grupo Bueno 

de outro, todos intercalados, superfaturando a merenda e na 

época de campanha financiavam a campanha desses prefeitos 

e desses agentes políticos. É um esquema que está aí e 

aconteceu sim, em Mogi Mirim e convido, quem quiser, para a 

1ª Vara Cível, da Comarca de Mogi Mirim, dou o número do 

processo, para quem quiser ver, com os próprios olhos, o 

relatório do Ministério Público e para que vejam sobre o que 

falo aqui, para que vejam os agentes, que se envolveram nesse 

escandaloso esquema, roubando a merenda de nossas crianças. 

O que se faria hoje com 50 milhões, atualizados, por exemplo, 

desde 2012? Com certeza reformar-se-ia escolas e as creches 

não estariam com cachoeiras nas cabeças das crianças, 

teríamos dinheiro para fazer muita coisa na educação de Mogi 

Mirim, mas, por conta de um passado recente fomos roubados 

e saqueador por uma quadrilha, na merenda das crianças. 

Muito obrigado e boa noite, senhor presidente”. Com a 

desistência do uso da palavra, os Vereadores André Albejante 

Mazon e Cinoê Duzo, ocupou o lugar na Tribuna, Vereador 

Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente, nobres pares, 

público presente, jornalistas e funcionários da Casa. Na sexta-

feira, com grande satisfação, a prefeitura recebeu autorização 

governamental para celebrar o convênio da reforma da UBS – 

Unidade Básica de Saúde, Helena dos Santos Alves e hoje 

recebeu também para a reforma da UBS – Santa Clara, estas 

virão do Estado e agora a prefeitura precisa mandar o projeto, 

segundo o que me passaram, o projeto de ambos estão 

prontos, pois foi feito anteriormente, acredito que o processo 

seja rápido, para a liberação desse recurso, uma conquista de 

nosso Deputado, Rafa Zimbaldi, junto ao Governo Estadual, 

com a participação de vários vereadores desta Casa, assim 
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como eu e Vereadora Sônia, que estamos sempre juntos com 

Rafa, pois é o nosso deputado, na Assembleia Legislativa, no 

dia em que o governador anunciou também nosso presidente, 

Vereador Roberto Tavares também estava presente. É uma 

grande felicidade e é por meio disto que mostra nossa força no 

Legislativo, estou muito feliz, pois foi uma luta, até para sair a 

autorização foi uma batalha tremenda e praticamente quase 

todos os dias eu ligava na Casa Civil e “enchia o saco” do 

assessor de lá, mas tem que ser assim, infelizmente, porque 

sabemos que as demandas da cidade são várias e todos os dias 

há pessoas pedindo, por esses motivos nossa luta deve ser 

constante. Voltei de Brasília na semana passada e fiquei muito 

feliz com os deputados que nos atenderam, com o que 

conversamos e discutimos lá, fomos eu e Vereador Roberto, 

para a reunião na FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e também na Secretaria de 

Agricultura, deixarei para Vereador Roberto explicar melhor 

sobre o recurso da Agricultura, que estava liberado para a 

cidade de Mogi Mirim e era necessário apresentar um pedido, 

um projeto. Na quinta-feira foi uma correria aqui, retornei na 

quarta-feira e Robertinho continuou em Brasília, eu corri, o 

prefeito assinou e conseguimos mandar, possivelmente esse 

recurso para a compra de máquinas estará disponível para a 

cidade. Fiquei mais feliz ainda, pois, alguns pedidos, feitos 

anteriormente, com relação a algumas escolas municipais, 

estive na FNDE e está bem avançado, inclusive, conversarei 

com algumas pessoas e com o responsável pelo cadastro das 

emendas, para fazermos todos os trâmites necessários. É uma 

grande felicidade podermos colaborar, para que nossa cidade 

evolua a cada dia, sabemos que não somente Mogi Mirim, mas 

todas as cidades do Brasil, que dependem de recursos 

oriundos, federais, estaduais, temos que usar, sim, nossa 

influência com os deputados estaduais e federais, para a vinda 

desses recursos para a cidade. Amanhã ocorrerá uma reunião 

importante, com relação a Praça do Jardim Velho e na 

próxima sessão venho para falar o que foi discutido e o que 

conseguiremos fazer, referente ao requerimento que fiz na 
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semana passada e aprovado, por unanimidade pelos presentes. 

Uma ótima semana a todos, senhor presidente, abraços”. Com 

a palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite, 

senhor presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras, 

senhores vereadores, público aqui presente e meus amigos 

internautas, boa noite também à imprensa. Quero começar 

meu comentário de hoje pela imprensa, quero cumprimentar o 

jovem jornalista, Flávio Magalhães, para quem não sabe, ele 

agora assumiu a direção do centenário jornal A Comarca. Fico 

muito feliz em saber que você, Flávio, será o diretor executivo 

do jornal, o qual tive a honra de trabalhar durante 20 anos, 

tenho participação, pois minha história começou lá, fico feliz 

também, porque, às vezes faço algumas entrevistas em meu 

programa, de jovens empreendedores, fico muito feliz quando 

vejo um jovem e empreendedor, quando isto ocorre, vejo que 

o Brasil ainda tem jeito. No momento em que todos estão 

fugindo das responsabilidades, principalmente da imprensa 

escrita, assumir esse compromisso, Flávio, com a tradição 

quer tem A Comarca, você merece meu respeito, é de coração 

e não demagogia, pois te respeito bastante. Também quero 

aproveitar e cumprimentar os Professores: Cinoê Duzo, 

Alexandre Cintra, Moacir Genuário e Manoel Palomino, 

professores de educação física, pelo dia de vocês, dos 

profissionais de educação física. Vocês são responsáveis, 

alguns na ativa, outros não, por manterem uma geração saúde 

e isto que é importante, o trabalho de vocês é muito 

importante. Tenho muito respeito por professores e digo que 

não somos nada sem eles, ninguém não consegue nada na vida 

sem um professor, seja ele bom, ou ruim, alguns não 

conseguem ter professores, mas quem consegue, na vida, 

aprende muito. Quero também parabenizar os atletas do 

Cinquentão, campeonato iniciado ontem, em Mogi Mirim, 

com o nome, inclusive, de meu compadre, José Duzzi Neto - 

Zito e quero cumprimentar os organizadores e também 

agradecer aqueles que comparam a ideia. Fui procurado, 

recentemente, porque esse campeonato não aconteceria, fui 

procurado para intervir e ajudar, tenho minha participação, 
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embora pequena, mas conseguimos começar o campeonato, o 

que ocorreu ontem e tive oportunidade em assistir um dos 

jogos, vi que os velhinhos ainda batem uma bola redondinha. 

Meus parabéns a vocês que estão participando do campeonato. 

Também queria fazer um registro, Marcos Gaúcho, você se 

lembra que há quase dois anos insistimos naquela 

ambulância? Ela saiu, como diz um amiguinho meu, “glória!”, 

pois uma autorização foi feita, a empresa já é conhecida, a 

Empresa PGL – Comércio de Veículos, de Ribeirão Preto, que 

ganhou o processo. É um veículo, do tipo furgão, original de 

fábrica, zero quilômetros, Mercedes Bens Sprinter, o valor da 

licitação é de R$ 156.800,00 e a verba que consegui, junto ao 

Deputado Barros Munhoz, é de R$ 180.000,00 e a prefeitura 

conseguiu comprar com 150 mil, ou seja, um lucro, digamos 

assim, se é que podemos dizer sobre lucro, ocorreu uma 

liberação a mais do dinheiro que foi preciso para comprar. 

Quando fiz esse pedido de emenda, pedi para que essa 

ambulância ficasse à disposição da UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento, por ser uma ambulância bem avançada, gostaria 

que ela ficasse lá, para facilitar o trabalho de transporte da 

UPA para a Santa Casa e vice-versa. Recebi uma informação 

de que essa ambulância deveria ser destinada para a UBS – 

Unidade Básica de Saúde, de Martim Francisco, esta é uma 

informação que tenho, diria que, como o uso da ambulância de 

Martim Francisco será bem menor, tenho certeza, podia ser 

realizada uma mudança, mandando uma ambulância menor, 

ou mais antiga, deixando essa, que é mais equipada, mais 

moderna, para realizar o trabalho na UPA. Independentemente 

disto, é mais uma conquista deste vereador, para o município e 

sempre digo aos meus amigos que sou um vereador humilde, 

não tenho aspiração em conquistar nomes, pois vou devagar, 

mas, sempre para frente. Quero aqui agradecer a Deputado 

Barros Munhoz, que nos ajudou, mandando essa verba para 

Mogi Mirim, para que conquistássemos essa ambulância. Boa 

noite, senhores e bom feriado de07 de setembro, que será no 

sábado”. Com a palavra, Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor 

presidente, membros da Mesa, vereadoras, vereadores, público 
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presente, imprensa, boa noite a todos. Gostaria de passar a 

informação de que estava na assembleia do CEBE – Centro de 

Educação e Integração Social, Benjamim Quintino da Silva, 

da guarda mirim, nela foi eleita a nova chapa, a qual o senhor 

José Roberto Pedreira é presidente. A chapa União foi eleita e 

já empossada e aqueles problemas que ocorreram, creio que 

daqui para frente será sanado. Obrigado e boa noite a todos”. 

Com a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, 

senhor presidente, senhores vereadores, vereadores e público 

presente. Para terminar o assunto sobre o dia em que 

estivemos em Brasília, no FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em que estivemos no começo 

do ano, em março, realizando nosso pleito, algumas coisas 

estão pingando, será R$ 150.000,00 para uma escola na Zona 

Norte, R$ 150.000,00 para uma escola municipal, que ainda 

não definimos, R$ 150.000,00 para uma creche da Zona Leste, 

R$ 100.000,00 para uma escola, também da Zona Leste e R$ 

150.000,00 para outra escola da Zona Leste. Esse foi um 

trabalho realizado no início do ano com deputados, alguns 

novos e outros de outra legislatura e apenas para concluir, pois 

Cristiano pediu para que eu explicasse sobre a verba de 1 

milhão de reais em máquinas agrícolas, essa verba estava, na 

verdade, perdida, senhores vereadores, o prazo estava se 

esgotando, faltando apenas um dia para esgota-lo, 

conseguimos, no último dia, protocolar, conseguimos também 

porque fiquei em Brasília e Cristiano voltou para a cidade, 

consegui avançar com as conversas, enquanto Cris participava 

de uma reunião com Eduardo, também responsável pela 

captação de recursos, levando ao gabinete para que o prefeito 

assinasse, porque havia uma contrapartida de 2,5% e após a 

assinatura do prefeito, conseguimos protocolar, portanto, 

conseguimos ainda salvar um milhão de reais para nossa 

cidade. Com certeza mais verbas virão, falei muito sobre 

verbas, senhores vereadores, para justificar nossa ida a 

Brasília, porque às vezes me sinto até mal em ficar viajando, 

correndo atrás das coisas, enquanto o povo precisa de 

melhorias e precisando falar com o vereador, neste momento 
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essa é a justificativa, em que as verbas estão vindo e não 

viriam, pois é necessário esse contato, essa conversa, com 

deputados e assessores. Também estive no gabinete da ex-

deputada e hoje Senadora, Mara Gabrilli, posso afirmar com 

certeza que ela e sua equipe, porque conversei com o 

responsável dela pelo orçamento e segundo ele, ajudarão a 

APD – Associação da Pessoa com Deficiência, de Mogi 

Mirim, protocolei então uma verba de R$ 150.000,00. Por 

enquanto é só, senhor presidente. Boa noite a todos e bom 

feriado de 07 de setembro”. Como não houvesse mais 

oradores inscritos para falar em “EXPLICAÇÃO PESSOAL”, 

o Sr. Presidente determinou fosse guardado um respeitoso 

MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento das senhoras e dos 

senhores: Tereza Aparecida Tozzini da Silva, Leo Vitor 

Amorim – Filósofo e Professor e Jesonias Alves de Oliveria. 

Nada mais havendo 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 do que, para constar, determinou 

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

discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 


