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ATA DA QUINTA (5ª) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

 

Aos vinte e três 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 quinta (5ª) sessão extraordinária do terceiro (3º) 

ano da décima sétima (17ª) Legislatura da Câmara Municipal 

de Mogi Mirim, previamente programada e devidamente 

convocada nos termos do Edital de Convocação nº 05 (cinco), 

de 2019. Às 21h27, feita a primeira e única chamada nominal 

dos Srs. Vereadores pelo 1º Secretário, nos termos do disposto 

no Artigo 118, da Resolução nº 276, de 09 de novembro de 

2010 (Regimento Interno vigente) e se constatando haver 

número legal para o início dos trabalhos, 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 à 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 
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no Parágrafo Único do Artigo 106, da já citada Resolução, 

convidou o Vereador Geraldo Vicente Bertanha para que 

procedesse a leitura de um salmo da Bíblia. Cumprida dita 

providência, o Sr. Presidente passou imediatamente à parte 

reservada à “ORDEM DO DIA”, EM SEGUNDO TURNO 

“ex-vi” do disposto no inciso I, do Artigo 172 do 

Regimento Interno: 01. Projeto de Lei nº 99, de 2019, de 

autoria do Vereador Jorge Setoguchi, “declarando de 

Utilidade Pública a Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais 12 de Outubro”. (Posto a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, em segundo (2º) turno, por unanimidade, o 

Projeto de Lei nº 99/2019, do Vereador Jorge Setoguchi); (à 

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

da "Ordem do Dia", o Sr. Presidente passou, em seguida, à 

parte dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO 

PESSOAL", conforme § 2º do Artigo 117 do Regimento 

Interno vigente, facultou a tribuna aos oradores regularmente 

inscritos. Neste ponto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, 

solicitou ao 1º Vice-Presidente, Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha, que ocupasse a direção dos trabalhos e prosseguisse 

a sessão em curso. Na sequência, fez uso da palavra Vereadora 

Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite a todos, primeiramente 

quero lembrar que amanhã ocorrerá o primeiro encontro de 

desenvolvimento turístico, da Baixa Mogiana, no Centro 

Cultural e início, às 13h30. Temos presente em Mogi Mirim, 

diretamente de Brasília, do Ministério de Turismo, a senhora 

Ana Carla Moura, coordenadora geral de mapeamento e 

gestão territorial do Ministério do Turismo. Ela já está 

presente, hoje, em Mogi Mirim, visitando o bunker e outros 

pontos turísticos da cidade e amanhã, ela participará desse 

encontro que ocorrerá no Centro Cultural. Quero também 

convidar a todos os vereadores presentes e também o público 

pois, no dia 30 de setembro, às 18 horas, na ICA – Instituição 

de Incentivo à Criança e ao Adolescente, com espaço cedido 

por eles, teremos, em Mogi Mirim, o primeiro encontro de 

“Mãos empenhadas contra a violência doméstica”, este é um 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

3 

projeto vindo de Mato Grosso do Sul e foi desenvolvido com 

intuito de capacitar mulheres e homens na área da beleza, 

quem trabalha na área estética e pessoas que trabalham com 

salão de cabeleireiro, manicure, massagista, com um grande 

público feminino. É uma capacitação para que esses 

profissionais saibam identificar e orientar mulheres vítimas de 

violência, esse evento que ocorrerá na ICA, no dia 30, deste 

mês, às 18 horas, será, justamente, um curso de capacitação. 

Não será apenas para profissionais na área da beleza, não, são 

para os profissionais de áreas no geral e, no último encontro 

ocorrido em Mogi Guaçu havia uma grande presença 

masculina. Sabemos que algumas mulheres, às vezes, acabam 

desabafando com alguns amigos, com alguns parentes e 

muitas pessoas não sabem o que fazer com esse desabafo, da 

mulher que sofre com a violência, por esse motivo o curso 

visa a capacitação. Fica aberto o convite a todos e espero 

contar com vocês, boa noite e obrigada”. Com a palavra, 

Vereador Tiago César Costa: “Senhor presidente, nobres 

vereadores, vereadoras, público ainda presente, imprensa, 

internautas, boa noite. Primeiramente vim falar sobre, todos 

aqui citaram as indicações feitas por nós, vereadores e 

vereadoras, ao orçamento do município e quero deixar isso 

claro para a população, que 1,2 do orçamento municipal foi 

destinado para ratear entre 17 vereadores e cada um com sua 

liberdade em indicar parte de seu orçamento para algumas 

áreas, com cerca de um pouco mais de 260 mil reais, os quais 

tínhamos que destinar 50% obrigatoriamente para a área da 

saúde e o restante para onde cada um entendesse que fosse 

necessário enviar. Como estamos nessa onda de abraçar as 

entidades assistenciais do município, que tanto penam para 

arrecadarem dinheiro, vemos muitas delas fazendo rifas, 

vendendo pizzas, fazendo bingos, mesmo assim o dinheiro 

nunca é suficiente, também concordando com a colocação de 

Geraldo Bertanha, dizendo que temos de enxergar a questão 

de prédios públicos, sendo obrigação da prefeitura em fazer 

um plano no orçamento, para uma manutenção. Não destinei 

quase nada para escolas e creches, senão o dinheiro acabaria 
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pois, ele é pouco e esse valor, praticamente, não daria para 

fazer nada por elas. Acabei denunciando, no Ministério 

Público, as estruturas das creches e das escolas, com falta de 

AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e 

problemas estruturais de várias espécies, seria incoerente de 

minha parte fazer alguma coisa, nesse sentido, sendo que a 

obrigação do prefeito, da Secretaria de Saúde e da Secretaria 

de Educação, trazer aqui para nosso orçamento e haverá agora 

audiência, para a aprovação do orçamento, trazer aqui, para 

nossa Casa de Leis, um plano, para reformar todas as escolas, 

as creches e até mesmo os postos de saúde, de Mogi Mirim, 

porque o valor que nós temos não daria nem para reformar 

uma escola e nem uma creche, da maneira que necessitam. 

Destinei então a maioria de meu recurso para a: área da 

Assistência Social, em Mogi Mirim; para o Lar Nova Vida, de 

Araras, um braço que está ali perto do Fórum, para desafogar 

a Alma Mater, essa casa também está precisando de verbas, 

por isso destinei parte de meus recursos, para ela. Destinei 

também ao Projeto Maguila, parte dos meus recursos, da 

emenda, para ajuda-los no Parque das Laranjeiras, por fazerem 

um trabalho fantástico, conversei hoje com Lucinei e espero 

que essa verba os ajude em suas necessidades. Também 

destinei uma parte de minha verba para o Educandário; para a 

Equipotência, fazendo um trabalho fantástico com as crianças; 

para a Fonte Viva, como disse Vereador Magalhães, 

destinamos e fomos visita-las para vermos suas necessidades; 

para o Lar São Francisco, que necessita de algumas 

manutenções, de alguns custeios; para o Lar Santo Antônio; 

Lar Emanuel; Associação Resgate à Vida, de Mogi Mirim, 

realizando um trabalho fantástico na recuperação de 

reabilitados, com problemas de drogas e vícios, visitei-os e me 

informei sobre as necessidades e destinei uma parte do 

orçamento a eles; também pedi a reforma da quadra, no 

Complexo Maria Beatriz, da ACOJAMBA – Associação 

Comunitária Jardim Maria Beatriz e Adjacentes, espero que o 

valor que destinamos, não sei se Vereador Gérson falará disso 

também, mas nós fizemos uma emenda em conjunto para 
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poder atender essa demanda da quadra, na zona sul, da 

ACOJAMBA, com a reforma dessa quadra. Também atendi ao 

pedido da diretora, há um ano, que me pediu para que fosse 

pintada a quadra da Escola Helena dos Santos Alves, tenho 

um carinho especial por aquela escola, pois estudei lá, foi uma 

pena não ter conseguido mandar mais recursos que eu poderia, 

porque não tenho condições de mandar, por isso mandei para a 

pintura da escola. Estas foram minhas emendas e como disse 

anteriormente, às entidades assistenciais, eu e Vereador 

Moacir praticamente abraçamos as entidades de Mogi Mirim e 

já destinamos um carro para a Alma Mater e para a APAE – 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pedimos a 

emenda ao Baleia, para a APD – Associação de Pessoas com 

Deficiência e por isso não fizemos a indicação. Levamos as 

demandas das entidades para a Senadora Simone Tebet, 

pedindo para que ela retirasse da reforma paralela, do projeto 

que está lá, de qualquer tributação que viesse para essas 

entidades. Pensando nesse retorno para nossa sociedade, esse 

braço tão importante, que são nossas entidades de Mogi 

Mirim, foi que destinei a maioria dos meus recursos, para as 

entidades assistenciais, que fazem um trabalho fantástico. 

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

Alexandre Cintra: “Senhoras vereadoras, senhores vereadores, 

preciso fazer três convites aos senhores e antes de os fazê-los, 

fico muito feliz, como presidente da Comissão Permanente de 

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

empenho dos senhores, em relação ao orçamento impositivo. 

Visitei várias entidades e várias delas estão realmente 

precisando e os senhores repassaram uma parte desse 

orçamento para elas e em nome das entidades eu agradeço e, 

infelizmente, Manoel Palomino não está aqui, mas, também 

quero parabenizá-lo por seu projeto, vindo na hora certa, para 

ajudar as entidades, como também valorizar nosso trabalho 

diante delas. Bom, tenho três convites para fazer aos senhores, 

o primeiro convite é para a parte da manhã, do dia de amanhã, 

já que estamos falando em entidades, não tem como não falar 

de assistência social e amanhã será a nona (9ª) Conferência 
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Municipal de Assistência Social. O Conselho Municipal de 

Assistência Social convida para a conferência de assistência 

social; que é um direito, evolução e desafios do SUAS – 

Sistema Único de Assistência Social, no Estado de São Paulo. 

Ocorrerá amanhã, a partir das 7h30 até às 14 horas, na Estação 

e Educação. São vários temas abordados. É importantíssima 

nossa participação, pelo menos uma presença para fortalecer, 

na verdade, essa conferência o mais importante é estando lá e 

falando diretamente com cada entidade que estará presente. 

Haverá recepção da Fanfarra Melhor Idade; apresentações 

artísticas; o grupo musical da APAE – Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais; leitura e aprovação de regimento 

interno; palestras sobre o SUAS; equipe técnica da Secretaria 

de Assistência Social; trabalho em grupo e apresentação e 

votação das propostas e eleição dos delegados. Amanhã, a 

partir das 7h30, os senhores têm um compromisso na Estação 

e Educação. Também reforçando o convite da Sônia, amanhã 

será o primeiro (1º) encontro de desenvolvimento turístico, da 

Baixa Mogiana, no Centro Cultural, de Mogi Mirim, o 

presidente do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, 

está aqui, obrigado pela presença, Zoli, muito sucesso amanhã 

nesse primeiro encontro, que começa a partir das 13h30, com 

credenciamento e haverá três palestras: às 14h30 – “1932, 

possibilidades turísticas na frente leste”; às 15 horas – 

“Turismo na Baixa Mogiana, oportunidades e 

potencialidades”; às 16 horas, “Estruturação dos destinos 

turísticos brasileiros, políticas públicas e linhas de 

financiamentos para o turismo”. Como a Sônia disse: com Ana 

Carla Moura, Coordenadora Geral do Mapeamento e Gestão 

Territorial, esse evento terá a participação do Ministério de 

Turismo. Para muita gente, que faz chacota em rede social, 

que agora somos isso ou aquilo, que temos certificado de MIT 

– Município de Interesse Turístico, será um evento muito 

importante e, principalmente, chega a ser educacional e 

esclarecedor. Para essas pessoas que estão do outro lado da 

tela, fazendo chacota com trabalho sério, como o turismo, 

estão convidados para ver, na verdade, a credibilidade que tem 
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de profissionais que estão organizando esse evento. Meus 

parabéns, Zoli, Ed Alípio, Secretaria de Cultura e Turismo, 

principalmente o Secretário Marcos Dias. Meu último convite, 

já que não nos veremos na próxima segunda-feira, o 

Ministério da Cidadania e a ICA – Instituição de Incentivo à 

Criança e ao Adolescente, convida para um café cultural, com 

assunto: “O cenário cultural nacional - desafios e 

possibilidades”, com os palestrantes: Ivan Montanari, Luiz 

Dalbo, Suéllen Carvalho e eu também faço parte dessa mesa 

de debates e discussões. Todos vocês estão convidados, será 

no dia 03 de outubro, quinta-feira, na ICA, das 19 horas às 21 

horas. Café Cultural, o Cenário Cultural Nacional, desafios e 

possibilidades. Obrigado pela atenção e boa semana a todos”. 

Como os próximos oradores, Vereadores André Albejante 

Mazon, Cinoê Duzo, Cristiano Gaioto e Fábio de Jesus Mota, 

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

Gérson Luiz Rossi Júnior: “Senhores vereadores, também 

venho aqui, como fizeram os demais colegas, justificar as 

indicações e, neste momento tão importante, vivido pela 

Câmara, do orçamento impositivo que nos possibilita, como já 

faz a esfera estadual e federal, a participar do orçamento, o 

qual teremos audiência pública, inclusive, na quarta-feira e 

teremos a votação até o final do ano, do orçamento de 2020. 

Destinei então para a Secretaria de Saúde: aquisição de laudos 

de avaliação para diagnósticos de autismo, um assunto 

importante, tratado pelo Vereador Magalhães e, inclusive, 

votamos um projeto dele sobre esse assunto. A possibilidade 

em destinar e fazer as avaliações por meio da Associação 

Fonte Viva, também para as entidades que prestam serviço 

para o acolhimento de idosos de grau 3, temos o repasse per 

capita e destino boa parte do orçamento para que possa haver 

um aumento desse per capita; também em conjunto com 

Vereador Cristiano Gaioto para a construção da quadra na 

escola Regina Tucci, do Santa Cruz, que necessita de um 

espaço para as crianças, os alunos; também faço uma emenda 

para a Associação Civil SANQUIN, da zona norte, realizando 

um trabalho excepcional de pré-vestibular, pré-vestibulinho e 
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cursinho gratuito; também destino para o Centro Badi, 

localizado próximo a Sulamericana, na Avenida Adib Chaib; 

também para o Resgate à Vida com seu trabalho excepcional e 

necessário, referente àqueles que necessitam e têm 

dependência; também para duas praças, dois complexos, um 

no Jardim Murayama I, a praça área verde e também, em 

parceria com Vereador Tiago Costa, para o complexo 

esportivo do Jardim Maria Beatriz, em que temos a 

ACOJAMBA – Associação Comunitária Jardim Maria Beatriz 

e Adjacentes e, aproveitando que está aqui, o Presidente 

André Teodoro, fará a festa do dia das crianças, por isso veio 

até esta Casa para pedir a colaboração de todos os vereadores 

para que ele possa arrecadar recursos, como ele o fez no ano 

passado, pedindo para que todos, se quiserem, podem assinar 

aqui o valor de contribuição e depois ele passa para receber. 

Enfim, é nosso papel como cidadão, como político, como 

solidários a todas as entidades e associações, temos esse papel 

e fico muito feliz em poder contribuir, não apenas como 

vereador, mas nas Comissões, ajudando as entidades, 

destinando recursos, isso é muito satisfatório e a parte boa da 

política, que nos engrandece como pessoa e sabendo que 

estamos colaborando para o bem-estar da população. 

Obrigado”. Como os próximos oradores, Vereadores Jorge 

Setoguchi, Luís Roberto Tavares e Marcos Antônio Franco, 

desistissem da palavra, ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora 

Maria Helena Scudeler de Barros: “Senhores vereadores, 

apenas quero trazer ao conhecimento dos senhores que, na 

noite de sábado o Ex-Governador Doutor Geraldo Alckmin e 

sua esposa estiveram em Mogi Mirim, em uma recepção do 

aniversário da futura agraciada pela comenda João Teodoro, 

pelo Vereador Marcos Gaúcho, dona Lia Poli, que completou 

90 anos e em um aniversário grandioso, trazendo os amigos: 

dona Lu Alckmin e Doutor Geraldo Alckmin, que estiveram 

conosco e juntamente com Vereador Gérson, que estava 

presente também com sua esposa, em uma conversa muito 

informal, muito à vontade e fiquei feliz em vê-lo, dona Lia 

também, fiquei muito feliz em poder receber o ex-governador 
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de São Paulo, em seu sítio Juritis, aqui, ao lado do Restaurante 

Varanda. Apenas trago aos senhores, vereadores, a vinda do 

governador a Mogi Mirim, muito obrigada”. Com a palavra, 

Vereador Moacir Genuário: “Mais uma vez, boa noite, quero 

apenas fazer um lembrete para o Secretário de Segurança 

Pública, para que ele olhe agora, com mais carinho, por aquele 

circo, que está localizado na Vila São José, pois a quantidade 

de carros furtados, no local, é grande e que eles possam 

realizar uma segurança maior nesses dias de espetáculo. 

Também queria convidar os moradores do Parque das 

Laranjeiras para uma audiência pública, que ocorrerá aqui, na 

quinta-feira, às 19 horas, pois falaremos da segunda fase do 

Parque das Laranjeiras, é muito importante que os moradores 

venham nessa audiência, porque por meio dela cobraremos o 

Executivo, no sentido de resolver e deixar bem explicado 

sobre a segunda parte do Laranjeiras, é muito importante o 

comparecimento dos moradores nessa audiência pública, que 

ocorrerá na quinta-feira, às 19 horas, aqui, no Plenário. Meu 

muito obrigado a todos”. Com a palavra, Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros 

da Mesa, caros senhores vereadores, quero agradecer a todos 

os nobres pares pela votação e aprovação do projeto da 

carteirinha, e gostaria, senhor presidente, de mandar uma 

mensagem. A prefeitura tinha feito uma programação de 

passar a máquina no Parque das Laranjeiras, entre os dias 24 e 

26, porém, temos uma previsão do tempo meio agradável, 

maravilhosa, na quarta-feira haverá 15 milímetros de chuva e 

na quinta-feira serão 25 milímetros de chuvas, os agricultores 

e toda população agradece, porque o ar está irrespirável, 

porém no dia 30 a máquina passará no Parque das Laranjeiras, 

arrumando as ruas do bairro. Senhor presidente, queria dizer 

também que fui informado pela Secretária de Saúde, Flávia 

Rossi, que já foi adquirido um novo raio-x e só depende agora 

da entrega do fornecedor. A solução foi comprar um novo 

raio-x porque o velho necessita de reparos periodicamente e 

um novo aparelho ajudará bastante a população. Senhor 

presidente, queria também dizer algo, fazer justiça, porque é 
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interessante e preciso para que a população de Mogi Mirim 

tenha conhecimento, que não é simplesmente chegar em Mogi 

Mirim, comprar uma gleba de terra e fazer um loteamento, 

sem obedecer a regulamentação e o plano diretor, algumas 

pessoas acham que são donas da cidade, que podem fazer o 

que quiserem e prejudicar os terceiros, como a população, sem 

cumprir as normas. O Morro do Sol, senhor presidente e 

população de Mogi Mirim, foi feito de uma maneira, a rede de 

água pluviométrica foi toda jogada na canalização da Adib 

Chaib, por conta disto, nas últimas chuvas houve o 

aparecimento daquele enorme buraco, na Adib Chaib, porque 

não foi planejado e para o conhecimento dos senhores, quem 

precisou dar conta daquele problema foi a prefeitura, senhor 

presidente, agora, aqui em Mogi Mirim, a lei está sendo 

cumprida e se ela existe e está se cumprindo dentro da regra, 

não tem como a prefeitura, como o departamento de 

planejamento, barrar qualquer coisa, como uma pessoa vai 

falar que a outra não tem direito se ela está dentro da lei e 

obedecendo-a? Como ele recorrerá à justiça se ele tem direito? 

Ele nem precisa o fazer, se ele está dentro da lei. É isso que 

aconteceu no Morro do Sol, senhor presidente, o pessoal que 

vai fazer loteamentos, em Mogi Mirim, tem que verificar a lei 

antes de fazer qualquer coisa, haja vista que há loteamentos 

que nem se deu andamento porque não ia mesmo conseguir 

licença. Queria dizer e ressaltar, nesse um minuto a mais que 

tenho, desses cinco minutos, o motivo pelo qual escolhi a 

quadra de Martim Francisco, porque toda vez que vou para lá 

escuto algum morador falando que Martim Francisco é 

esquecido. Todos nós, vereadores e a administração de Mogi 

Mirim, tem que olhar para lá com mais carinho, com mais 

amor, porque aquele povo também merece que hajam obras e 

melhorias por lá. Quanto à minha designação, da minha 

indicação de orçamento impositivo para a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) do Maria Beatriz, é porque ela necessita, 

realmente, de reformas urgentes. Muito obrigado, senhor 

presidente, e uma boa semana para o povo de Mogi Mirim”. 

Com a palavra, Vereador Samuel Nogueira Cavalcante: “Boa 
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noite, senhor presidente, é um prazer tê-lo aí, boa noite, 

vereadores, público presente e imprensa. No sábado, no 

finalzinho da madrugada, um casal de amigos meus voltavam 

do Rodeio de Jaguariúna, acompanhados de mais um casal, 

infelizmente choveu e ele se perdeu na pista, ali, perto do 

trevo de Limeira, uma amiga pessoal, maravilhosa, de 34 anos, 

perdeu a vida. Por isso quero usar do meu tempo e queria que 

o senhor marcasse “um minuto de silêncio”, por Tati Zanardi, 

se todos concordarem. Obrigado a todos e boa noite”. Neste 

ponto ocorreu o minuto de silêncio, por falecimento, em 

respeito à senhora Tati Zanardi. Nada mais havendo a ser 

tratado, o Sr. Presidente, Vereador Geraldo Vicente Bertanha 

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

por encerrados os trabalhos da presente Sessão às 22h10 

determinando a lavratura da presente Ata, a qual, depois de 

achada conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, 

devidamente assinada. 

 

 

 

 


