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         ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA (38ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro 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 

Trigésima Oitava (38ª) 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 14 de 

novembro 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), Tiago César Costa (17), conforme, aliás, se vê das 

respectivas assinaturas apostas na Folha de Presença - Registro 

de Comparecimentos e Faltas dos Srs. Vereadores às Sessões da 

Câmara, anexa ao final da presente ata, o Sr. Presidente deu por 

iniciados os trabalhos da presente sessão. Posto isto, conforme 

o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 106, da citada 

Resolução, convidou o Vereador Marcos Antonio Franco para 

que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Posto 

isto, a sessão foi suspensa às 18h45, para cumprimento do 
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disposto no Requerimento nº 545/2019, de iniciativa do 

Presidente Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino, que solicitou homenagem ao atirador destaque do 

tiro de guerra 02-023 de Mogi Mirim. Ato contínuo, a pedido 

do Vereador Cristiano Gaioto, o Requerimento nº 591/2019, de 

sua autoria, foi retirado.  Cumprida dita providência, dando por 

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

Presidente deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte 

matéria: 1. Projeto de Lei nº 136, de 2019, de autoria do Prefeito 

de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado de 

Mensagem nº 100/2019, datada de 08/11/2019, objeto do Ofício 

nº 100/2019, de igual data, “dispondo sobre a abertura de 

crédito adicional especial, no valor de R$ 1.255.000,00”; (ao 

exame das Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º 

do Regimento Interno); 2. Projeto de Lei nº 137, de 2019, de 

autoria do Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior, “instituindo 

Campanha Municipal de Prevenção à Saúde do Homem, e dá 

outras providências”; (ao exame das Comissões Permanentes) 

3. Projeto de Lei nº 138, de 2019, de autoria do Vereador 

Presidente Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, 

“instituindo gratificação mensal aos servidores que integram 

Comissões Administrativas permanentes ou temporárias, 

função de “Comprador (a)” e de “Organizadora Legislativa” da 

Câmara Municipal de Mogi Mirim”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 4. Projeto de Lei nº 139, de 2019, de autoria do 

Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado 

de Mensagem nº 101/2019, datada de 13/11/2019, objeto do 

Ofício nº 101/2019, de igual data, “dispondo sobre a 

regularização de construções irregulares e dá outras 

providências”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 5. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 05, de 2019, de autoria do Vereador 

Cristiano Gaioto, “concedendo Título de Cidadão Mogimiriano 

ao DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL FERNANDO 

ZIMBALDI”; (ao exame das Comissões Permanentes); 6. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2019, de autoria do 

Vereador Alexandre Cintra, “concedendo Título de Cidadão 

Mogimiriano ao Deputado Federal CARLOS HENRIQUE 
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FOCESI SAMPAIO”; (ao exame das Comissões Permanentes). 

Ainda com os Ofícios nºs 100 e 101/2019, o Sr. Prefeito Carlos 

Nelson Bueno solicitou fossem os Projetos de Lei nºs 136 e 

139/2019 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): nºs: Requerimento Nº 582/2019 -  Assunto: Requer 

homenagem ao atleta de boxe, Matheus Silva pela conquista do 

título brasileiro na categoria meio pesado pelo Conselho 

Nacional do Boxe, e título internacional da Organização 

Universal de Boxe e homenagem ao treinador, Márcio Ribeiro, 

a serem realizadas em 09 de dezembro de 2019, no plenário da 

Câmara, no intervalo regimental da sessão ordinária. Autoria: 

GERALDO VICENTE BERTANHA. Requerimento Nº 

588/2019 -  Assunto: REQUER A PRORROGAÇÃO POR 

MAIS 90 DIAS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

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

TRIBUTÁRIA. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº 589/2019 -  Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio da secretaria 

competente, relatório com os estudos técnicos referentes ao 

projeto de pavimentação que está pronto para execução de 

serviços no bairro Domênico Bianchi e se há previsão 

orçamentária para realizar a obra. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Requerimento Nº 590/2019 -  Assunto: REQUEIRO 

AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO “SAAE” 

INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS 

DE CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

LOCALIZADA NO ALTOS DO MIRANTE, ANTE O 

CRESCIMENTO DA DEMANDA DEVIDO O MESMO TER 

DE ABASTECER OS NOVOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LOCALIZADOS NAQUELA REGIÃO. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 

592/2019 - Assunto: SOLICITO INFORMAÇÕES AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS 

NELSON BUENO INFORMAÇÕES SOBRE AS ÁREAS 
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VERDES LOCALIZADAS NO JARDIM MURAYAMA III.  

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 

593/2019 - Assunto: SOLICITO INFORMAÇÕES AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPALARQUITETO CARLOS 

NELSON BUENO E A SECRETARIA MUNICIPAL DO 

MEIO AMBIENTE, INFORMAÇÕES JUNTO AOS 

TÉCNICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SOBRE 

AS CONDIÇÕES DE DUAS ÁRVORES DE GRANDE 

PORTE LOCALIZADAS NAS CHACARAS YPÊ.  Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Na sequência, o Sr. 

Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do 

Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação Nº 832/2019 -  Assunto: Solicito 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson 

Bueno, através da Secretaria competente para que providencie 

luminária no poste na Rua Tenente PM Jose Roberto Port 

esquina com Rua Guatemala. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Indicação Nº 833/2019 - Assunto: Indico ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, para que 

solicite junto a Secretaria competente, providências para 

viabilizar limpeza do córrego do Bairro do Aterrado que 

margeia a Rua Anizabel Dec Costa, Autoria: FABIO DE JESUS 

MOTA. Indicação Nº 834/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

ANIZABEL DEC COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO 

ATERRADO.  Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Indicação 

Nº 836/2019 - Assunto: INDICA-SE AO SR. PREFEITO 

CARLOS NELSON BUENO, JUNTAMENTE COM A 

SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO, PROVIDÊNCIAS 

URGENTES PARA RETIRADA DE ENTULHO DA 

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ROTATÓRIA DA 

RUA JOÃO MANTOVANI- SANTA CRUZ Autoria: FABIO 

DE JESUS MOTA. Indicação Nº 837/2019 - Assunto: INDICO 

AO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA QUE JUNTO À 

SECRETARIA COMPETENTE, PROVIDÊNCIE A 

LIMPEZA DA BOCA DE LOBO LOCALIZADA NA RUA 
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JOÃO MANTOVANI – BAIRRO SANTA CRUZ Autoria: 

FABIO DE JESUS MOTA. Indicação Nº 838/2019 - Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO, ROÇAGEM DO MATO E 

LIMPEZA NA ROTATÓRIO NO ALTO DA RUA 

ANGELINO MARIOTONI, LOCALIZADA NO BAIRRO 

JARDIM SANTA HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 839/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

ANTONIO PIO BRITO, LOCALIZADA NO BAIRRO 

JARDIM GUACU-MIRIM.   Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 840/2019 - Assunto: Solicito ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, através da 

Secretaria competente para que providencie fiscalização quanto 

a limpeza de mato e arbustos na calçada da Rua Tenente PM 

José Roberto Port nº 76. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Indicação Nº 841/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio 

da Secretaria competente, para que seja realizada instalação de 

lombadas para reduzir a velocidade dos veículos na Rua Felício 

Di Próspero, nas proximidades da Escola Professora Altair de 

Fátima Furigo Polettini. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Indicação Nº 842/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio 

da Secretaria competente, para que seja realizada verificação da 

iluminação da praça localizada entre as ruas Felício Di Próspero 

e Braúlio de Souza Leite, nas proximidades da Escola 

Professora Altair de Fátima Furigo Polettini. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Indicação Nº 843/2019 - Assunto: Indica-se 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno por intermédio da Secretaria competente, para que seja 

realizada instalação de lombadas para reduzir a velocidade dos 

veículos na Rua Bráulio de Souza Leite, nas proximidades da 

Escola Professora Altair de Fátima Furigo Polettini. Autoria: 

TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 844/2019 - Assunto: 
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INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE RECUPERAÇÃO “URGENTE” NA PONTE 

LOCALIZADA NO INÍCIO DA RUA ANTÔNIO FERRETE 

MELEIRO, NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 845/2019 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE INSTALAÇÃO DE 

DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE NA RUA 

ANTÔNIO BORDIGNON PRÓXIMO AO NÚMERO 351, NO 

RESIDENCIAL FLORESTA. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. A seguir, o Senhor Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes 

MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): Moção 

Nº 366/2019 -  Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS 

PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PROFª FLÁVIA 

ROSSI, A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SÔNIA MARIA FAVARONI 

MENDES, AO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL 

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SÃO PAULO E 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE GUARULHOS O Prof. 

MARCELO COLONATO, PELA REALIZAÇÃO II 

ENCONTRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR COM A POPULAÇÃO DE MOGI MIRIM, NO 

DIA 12 DE NOVEMBRO NO CENTRO DE 

APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO, “ANTONIO DE 

SOUZA FRANCO” (ESTAÇÃO EDUCAÇÃO). Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 368/2019 - Assunto: 

Moção de congratulações e aplausos para o empresário André 

Rossi e sua equipe Ross Eventos pela dedicação e trabalho em 

organizar entretenimento na cidade de Mogi Mirim e também 

toda região. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Moção Nº 

369/2019 - Assunto: Moção de congratulações e aplausos para 

a equipe da Rádio Band FM, na pessoa de Fábio Gouveia, pela 

realização da Farra Fest 2019. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA, ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. Moção Nº 370/2019 

- Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS COM A ESTUDANTE LUANA DO CARMO 
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ARAÚJO PELA ORGANIZAÇÃO DO I ENCONTRO DE 

CADEIRANTES REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO 

DE 2019. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Moção Nº 

371/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO PELO 

SERVIDOR PÚBLICO OSCAR SILVA, OCORRIDO DIA 12 

DE NOVEMBRO DE 2019.  Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Moção Nº 372/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM O TIME DA 

VILA DIAS FUTEBOL CLUBE PELA BRILHANTE 

CAMPANHA QUE CULMINOU NO RETORNO DA 

EQUIPE À ELITE DO FUTEBOL AMADOR DO 

MUNICÍPIO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Moção 

Nº 373/2019 - Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS COM O TIME O MIRANTE FUTEBOL CLUBE 

PELO TÍTULO DE CAMPEÃO DA SEGUNDA DIVISÃO 

DO CAMPEONATO AMADOR CONQUISTADO NO 

ÚLTIMO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. A seguir, o Sr. Presidente colocou à 

disposição dos Srs. Vereadores a seguinte 

CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 1636, 1637, 1638, 1639, 

1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, datados 

de 13, 18 e 25 de novembro de 2019, todos subscritos pelo 

Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, José Augusto 

Francisco Urbini, respectivamente, respondendo a respeito do 

Requerimento nº 554/2019; Indicação nº 801/2019; Indicação 

nº 1061/2018; Indicação nº 98/2019; Indicação nº 764/2019; 

Indicação nº 312/2019; Indicação nº 541/2019; Indicação nº 

220/2019; Indicação nº 002/2019; Indicação nº 018/2019; 

Indicação nº 367/2019; Requerimento nº 530/2019; 

Requerimento nº 585/2019, desta Edilidade; (arquive-se, após 

dar ciência aos Senhores Vereadores interessados). Ofício nº 

C.G 1037/19, datado de 16 de outubro de 2019, subscrito por 

Francine Yamane Eugenio Lopes, chefe de Gabinete do Fundo 

Social de São Paulo, “em resposta ao Ofício CM/GP nº 

365/2019, encaminhado Requerimento nº 529/2019”; (arquive-

se após dar ciência ao Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior). 

Circular, datada de 04 de novembro de 2019, subscrito por Prof. 
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Dr. Alfredo José Mansur, “manifestando agradecimentos em 

reconhecimento a Moção de Pesar, pelo falecimento de Letícia 

Lessa Mansur”; (arquive-se). Ofício nº 3304/2019, datado de 16 

de setembro de 2019, subscrito por Wagner da Silva Del Buono, 

Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra, 

“encaminhando Moção de Apelo para que aposentados e 

aposentáveis dos Correios possam merecer a atenção e 

comprometimento das estruturas políticas federais”; (arquive-

se após dar ciência ao Vereador Presidente Manoel Eduardo P. 

da Cruz Palomino). Ofício nº 3261/2019, datado de 16 de 

setembro de 2019, subscrito por Wagner da Silva Del Buono, 

Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra, 

“encaminhando Moção de Apelo à manutenção dos Correios”; 

(arquive-se após dar ciência ao Vereador Presidente Manoel 

Eduardo P. da Cruz Palomino). Ofício nº 3443/2019, datado de 

24 de setembro de 2019, subscrito por Wagner da Silva Del 

Buono, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Serra 

Negra, “encaminhando Moção de Apelo, reivindicando 

providências para que os servidores das Guardas Municipais 

Brasileiras tenham sua aposentadoria especial”; (arquive-se/ 

após dar ciência ao Vereador Presidente Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino).  Ato contínuo, o senhor Presidente 

Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino comunicou aos 

vereadores que, ante às veiculações em redes sociais e por 

jornais, sobre denúncia pelo recebimento ocorrido na presente 

data, há um pedido de restauração de CPI (Comissão 

Parlamentar de Inquérito) para apuração de conduta crime em 

face do Vereador Samuel Nogueira Cavalcante e, como há uma 

Comissão de Ética, instaurada para o biênio de 2019/2020, a 

Mesa Diretora encaminhou o teor da denúncia para a devida 

apuração da Comissão. Encaminhou-se também à Comissão de 

Ética o pedido de apuração de ato de improbidade e decoro 

parlamentar em face do Vereador Marcos Antonio Franco. 

Dando continuidade à sessão e 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 
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palavra, Vereador Fábio de Jesus Mota: “Boa noite, senhor 

presidente, Mesa, nobres vereadores, vereadoras, público aqui 

presente e imprensa. Hoje fiz uma indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal, solicitando providências à secretaria competente, 

para a retirada de entulhos da galeria de águas pluviais, na 

rotatória da Rua João Mantovani. Essa semana fui a um 

comércio, próximo ao local, surpreendi-me com o trabalho 

realizado em uma boca de lobo, pois realizaram a limpeza da 

galeria e deixaram todo o entulho na boca da galeria, isso é um 

absurdo, a sujeira que estava dentro, o material utilizado para a 

reforma, saco de cimento, largaram tudo isso no canteiro 

central, na rotatória. Conversando com a dona do comércio, que 

me disse ter solicitado aos funcionários para realizarem a 

limpeza da galeria, localizada em frente ao comércio dela, a 

resposta foi que não poderiam o fazer pois não tinham ordem 

para realizar aquele pedido, isso é um absurdo, quem leva a 

culpa é o Prefeito Carlos Nelson, por incompetência e por não 

fiscalizar, mas não é ele quem deve se responsabilizar por isso, 

o secretário é quem deve sair de sua cadeirinha para ver o que 

seus funcionários estão fazendo, coisa que não acontece aqui, é 

um absurdo. Não sei qual é a secretaria responsável por esse 

serviço, se é a de Obras ou de Serviços, aqui há dois secretários 

da prefeitura, Beto Amorim, por favor, passe no local para ver 

o absurdo e o Prefeito é quem recebe críticas da população, é 

incompetência do secretário responsável pela pasta. Hoje, nesta 

Casa, foi lido o projeto de lei e há um mês fiz um requerimento 

solicitando ao prefeito, com uma minuta de um projeto de lei, 

para a regularização das construções irregulares de nossa cidade 

e como disse há um tempo, existe centenas de construções 

irregulares em que famílias querem entrar com processo de 

inventário e não conseguem, porque não há um projeto 

aprovado pela prefeitura. Quero agradecer ao Prefeito Carlos 

Nelson, que atendeu ao requerimento deste vereador e 

encaminhado hoje, peço também às Comissões e Gerson Rossi 

sabe do projeto que menciono, que é de grande importância, 

peço que analisem e deem o parecer o mais rápido possível, para 

podermos votar esse projeto, que é de suma importância para 

centenas de pessoas de nossa cidade, por isso deixo meu pedido 
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às Comissões, para votarmos antes de nosso recesso. Senhor 

presidente, boa noite e muito obrigado”. Com a palavra, 

Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Senhor presidente, 

membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, 

munícipes, imprensa, minha saudação a todos, em especial aos 

que estão no Plenário, do Projeto Maguilla, com Celso Magrini, 

o primeiro tesoureiro da entidade e vieram para acompanhar a 

votação, a qual teremos daqui a pouco, da lei de repasse de 

auxílio ao Projeto Maguilla e faço já uma saudação, pois em 

uma conversa particular, disseram que, por conta do horário de 

ônibus e caso não possam ficar até o momento da votação, eles 

terão de se deslocar às suas residências. Lucinei não pôde estar 

presente, pois está viajando, ela foi congratulada com o título 

Medalha “João Teodoro”, por indicação da Vereadora Sônia, na 

quarta-feira Lucinei esteve aqui, na reunião das Comissões, 

prestando esclarecimentos e já anunciou que não poderia vir no 

dia de hoje, na votação desse importante projeto, o qual tenho 

certeza que abre as portas para que o Projeto Maguilla consiga 

outras parcerias, além da Câmara, que ajudou com as emendas 

impositivas, com o prefeito e com esse auxílio, com empresas e 

com fundos municipais, podendo, agora, auxiliar com uma 

declaração da Secretaria de Planejamento, dizendo que é 

possível, sim, investir na construção e na ampliação do Projeto 

Maguilla, parabéns, Celso, leve o abraço a Lucinei, a todos que 

vieram e aos jovens que são atendidos no projeto, meus 

parabéns. Gostaria de falar sobre o projeto, Fábio, 

complementando, o senhor não era vereador no início e o senhor 

só pôde assumir depois da morte de nosso colega, Chupeta, o 

Prefeito Carlos Nelson enviou um projeto de lei para esta Casa, 

para revogarmos uma lei que autorizava a regularização da 

gestão passada, que não tinha prazo, lembro-me muito bem que, 

naquela ocasião, Paula Zeferino era Secretária de Planejamento 

e veio justificar a revogação da lei, um dos critérios para pedir 

a revogação era que não existia prazo, uma lei estava 

permanente para a regularização e segundo ela haveria uma 

possibilidade de se encaminhar um novo projeto de lei, com um 

prazo, para ser possível contemplar a regularização das 

residências. Recebemos hoje, como o senhor disse, já analisei a 
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lei e nela consta, justamente, o prazo de um ano, para 

regularizar, o que é correto, porque na lei antiga incentivava as 

pessoas a construírem irregularmente, depois vinham e pediam 

a regularização com as vantagens que a lei dava e da forma 

como fez-se agora está correto, porque dá um prazo e estipula-

se os critérios , o que realmente é importantíssimo e acredito 

que as Comissões analisarão rapidamente, para deliberar aqui, 

nesta Casa. Gostaria também de falar sobre o Requerimento nº 

592, aprovado por esta Casa, referente ao Murayama III, um 

loteamento novo, uma de minhas indagações é o seguinte: 

quando faz-se um loteamento é reservado uma área, 

denominada “área verde”, porém, o que me intriga é que 

passados aproximadamente oito anos, da aprovação de projeto 

e de decreto de aprovação, não há uma árvore plantada na área 

verde e meu questionamento é justamente este: de quem é a 

responsabilidade da implantação da arborização nas áreas 

verdes? Se é do loteador, temos que cobrar, se é da prefeitura, 

ela tem que realizar, inclusive hoje votaremos uma desafetação 

de área, porque um loteamento tem tudo, desde as residências, 

áreas comuns, áreas para construir creches, escolas, áreas 

institucionais e área verde, mas, infelizmente, não vemos 

implantação de área verde onde deve ser a área verde e no 

Murayama III, fui chamado por alguns moradores e é um 

exemplo clássico dos loteamentos, que não tem sua área verde 

contemplada e realmente consolidada. Vivemos um momento 

importante da consciência ambiental e Mogi Mirim precisa 

resolver essa questão, porque nossa área verde, por metro 

quadrado, é baixa em relação a nossos habitantes, isso é um 

apontamento do próprio Ministério Público, por isso é 

necessário investirmos nessas áreas verdes. Obrigado”. Com a 

palavra, Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor presidente, 

membros da Mesa, vereadoras, vereadores, público presente, 

Celso, integrantes do Projeto Maguilla, imprensa, boa noite a 

todos. Na última quarta-feira, no dia 13, o Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural visitou a SESAMM – Serviço de 

Saneamento de Mogi Mirim, que realiza o tratamento de esgoto 

de nossa cidade. Fomos muito bem recebidos pela Engenheira 

Química, Sirlei, que nos deu explicações técnicas sobre o 
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tratamento de esgoto e 65% deste, de Mogi Mirim, é tratado na 

SESAMM e a tecnologia utilizada é a aeração do esgoto, com o 

fornecimento de oxigênio e as bactérias já existentes no esgoto 

é quem faz o tratamento, sendo este bem natural e praticamente 

não se utiliza produtos químicos, já na nova fase teremos tratado 

90% do esgoto de Mogi Mirim e a conclusão ocorrerá até o final 

do ano de 2021. O esgoto tratado da cidade é liberado 

diretamente no rio Mogi Guaçu e devido ao volume de esgoto 

tratado, o rio Mogi Mirim passa ao lado do tratamento de esgoto 

da SESAMM, porém este tem um volume pequeno de água, em 

relação ao volume de esgoto tratado, por isso a liberação do 

esgoto é tratado no rio Mogi Guaçu. Notei que no local há pouco 

cheiro ruim, observando que é um local bem cuidado, por 

receber pinturas nos equipamentos, devido a corrosão e 

realmente vale a pena conhecer a parte técnica, depois de visitar 

a área em que se realiza o tratamento de esgoto. Parabéns a 

SESAMM, que beneficia grandemente nossa cidade, realizando 

esse tratamento de esgoto. Subtenente Bindez lembrou que 

amanhã haverá a comemoração do Dia da Bandeira, organizada 

pelo Rotary Clube, de Mogi Mirim, a ser realizada na Praça da 

Bandeira, às 12 horas, o horário é regulamentado pelo Governo 

Federal, assim como o hasteamento da bandeira. Todos estão 

convidados a realizar a comemoração do Dia da Bandeira, boa 

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

Roberto Tavares: “Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, 

público presente, pessoal do Projeto Maguilla, sejam bem-

vindos e contem com meu voto, ao Mestre Edil, que esteve aqui, 

Mestre capoeira da Zona Leste e pessoal, sejam bem-vindos. 

Senhor presidente, antes de iniciar minha fala, gostaria que 

fosse usado um minuto de meu tempo, em memória de Marcelo 

Vilas Boas Emídio, que perdeu a vida na Estrada Velha de 

Itapira, na Rodovia Elzio Mariotoni, meu primo, por ser casado 

com minha prima, gostaria de pedir o minuto de silêncio, se 

todos concordassem, em minha fala mesmo. Senhores 

vereadores, hoje fizemos o Requerimento nº 590, a respeito de 

uma caixa d’água no Alto do Mirante, com a capacidade de dois 

milhões de litros, solicitei informações à prefeitura, porque há 

muitos empreendimentos na Zona Leste, perguntando se ela 
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comportará a todos esses empreendimentos futuros, por 

exemplo, no Boa Vista são 250 terrenos, Franciscano são mais 

300 e no Laranjeiras, se tiver, são 1.200 lotes vazios, que em 

breve, quando começar o asfaltamento, ocorrerá a construção. 

Há também o empreendimento Magnólia, assim como há mais 

outros que não tenho o nome aqui, mas que o pessoal está 

protocolando na prefeitura, por isso solicito informações para 

saber se essa caixa d’água comportará, porque, depois que 

houver muitas famílias no Laranjeiras, no Boa Vista e no 

Franciscano, começará a faltar água e isso é o que ninguém 

quer, por esse motivo, desde já, estamos levantando essa 

bandeira. Nos últimos finais de semana, ocorreu a final do 

campeonato amador de Mogi Mirim, duas grandes equipes, da 

segunda divisão, chegaram na final, o Mirante da Zona Leste, 

contra o Vila Dias, da Zona Leste. Hoje fiz uma moção, uma 

para cada time, uma para o Mirante, o campeão, e para ganhar 

da Vila Dias, com um time espetacular e jogadores com muita 

experiência, com muita bagagem, até profissional, o Mirante 

conseguiu ganhar do Vila Dias, mesmo não fazendo a campanha 

que fez o Vila Dias, chegou na final, jogou muito no campo do 

Mogi e sagrou-se campeão. Fiz uma moção de aplausos com 

toda a equipe do Mirante, a torcida e aos dirigentes, parabéns ao 

time do Mirante, que retorna para a primeira divisão. Fiz uma 

outra moção para o Vila Dias, foi vice-campeão, com o melhor 

desempenho do campeonato, perdeu o último jogo para o 

Mirante, porém chegou com muitos pontos na final, foi a melhor 

equipe, como o Flamengo, que disparou. O Vila Dias foi para a 

terceira, porque não disputou em um ano, foi campeão na 

terceira, agora foi vice-campeão e agora retornou à primeira 

divisão, parabenizo o Vila Dias, pois focou e seu objetivo para 

a primeira divisão foi conquistado, agora é briga de “gente 

grande”, com o Vila Dias, Mirante e os demais times, inclusive 

há até mais times na Zona Leste na primeira divisão. Parabéns 

ao Vila Dias, em especial, desde a torcida, comparecendo em 

todos os jogos, mesmo em dias chuvosos, a Zo, líder da torcida, 

até o último jogador, meus parabéns a nossa equipe da Zona 

Leste. Há mais coisas para eu falar, mas vamos ao minuto de 

silêncio, muito obrigado”. Com a palavra, Vereador Marcos 
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Antônio Franco: “Boa noite, primeiramente ao nosso Deus, ao 

nosso Senhor Jesus Cristo, ao presidente da Casa, nobres 

vereadoras, vereadores, ao público aqui presente, aos 

moradores do Parque das Laranjeiras, ao Projeto Maguilla. 

Venho a esta Casa de Leis, pois recebi uma denúncia na terça-

feira, inclusive o nobre Vereador Tiago Costa está ciente, era 

mais ou menos, umas 15 horas, uma mulher ligou para mim, 

porque o marido dela estava na UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento, há quatro dias para ser internado, ela pediu-me 

socorro, falei que, às 22 horas, iria à UPA, pois estava em uma 

reunião com Alexandre Cintra. Chegou o horário marcado e fui 

até a UPA, ali comecei a pegar o nome dos pacientes, peguei 

um total de quatro nomes, que estavam a quatro dias esperando 

uma vaga, sendo que o médico já tinha os liberado para 

descerem até a Santa Casa. Quando um vereador vai até a UPA 

e começa fazer seu trabalho em silêncio, incomoda a 

enfermeira, porque pedi o nome de um paciente, segundo ela a 

família do paciente estava falando demais, respondi que não, 

que não estavam fazendo isso, ela disse que era o primeiro dia 

que ele estava lá, falei que o paciente estava há quatro dias 

esperando por uma cirurgia, disse a ela que no outro dia 

saberíamos quem estava errado, se era o médico, a enfermeira 

ou a Santa Casa, mas que resolveríamos a questão. Fui embora 

e as famílias começaram a me mandar mensagens, pois todos 

foram internados, inclusive essa mulher me mandou uma 

mensagem, dizendo o seguinte: “a enfermeira disse que tinha de 

esperar para ver se iriam para a Santa Casa, se fariam os exames 

complementares. Isso já está uma palhaçada, vai e volta da 

Santa Casa, por que não fizeram tudo da primeira vez?”, nesse 

dia que fui e ele foi internado, às 02h30, ela mandou: 

“Raimundo estourou a vesícula, já entrou na sala de cirurgia. 

Não tem nem como eu lhe agradecer por tudo, muito obrigada, 

a cirurgia terminou e deu certo”. Senhores vereadores, se não 

vou nessa noite, em uma terça-feira, para fazer o que fiz, ela 

disse que o marido teria morrido, porque, às 02h30, ele foi até 

a Santa Casa e a vesícula estourou, a cirurgia foi realizada e hoje 

ela ligou agradecendo, pois seu marido foi para o quarto, agora 

até pediu uma cadeira de rodas. A única coisa que me deixa 
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triste é que o médico da UPA manda internar o paciente, depois 

liga na Santa Casa e o médico de lá fala que não vai internar, 

me questiono em onde está o erro, porque quando falei com 

aquelas pessoas, com a enfermeira e com os responsáveis da 

UPA, que no dia seguinte tomaria providências para ver quem 

estava errado, se eram os médicos da Santa Casa e da UPA, se 

eram os enfermeiros e comunicaria Flávia Rossi, 

estranhamente, depois disso, mandaram internar os quatro 

pacientes. Está na hora de alguém ligar reclamando para nós e 

não ficar apenas nas redes sociais, gritando, mas sim ir na UPA  

e resolver, sem violência, sem gritos, conversando 

tranquilamente com enfermeiras e médicos, porque não é a 

primeira vez que isso acontece, sempre que vou até lá, isso dá 

certo, até Hebert é testemunha do que aconteceu, de um moço 

que estava com problema no pulmão, eu e Lei Peroto corremos 

atrás desse moço, que foi internado e segundo o médico, se ele 

demorasse um dia, ele morreria, mas deu tudo certo. Por isso, 

vereadores, quando alguém ligar, reclamando, não custa nada ir 

até a UPA, porque eles fazem vista grossa, quando vamos até 

lá, não é a primeira vez que isso acontece comigo, mas resolvem 

rapidinho, pois enquanto estava dentro da UPA, eles ficaram 

incomodados, uma enfermeira até perguntou para outra: “o que 

o rapaz estava fazendo?”, ela respondeu que estava fiscalizando 

e disse: “espero que você faça seu trabalho direito, porque 

amanhã ele tomará providências” e coincidentemente, às 02h30, 

todos já estavam internados. Agradeço a atenção da população 

que nos procura, fomos eleitos para isso, obrigado, senhor 

presidente”. Com a palavra, Vereadora Maria 

Helena Scudeler de Barros: “Senhor presidente, senhora 

vereadora, senhores vereadores, público presente, imprensa, 

boa noite. Acho um descalabro um gestor público há quase 12 

anos dirigindo a cidade e um CEMPI dispensando alunos, 

porque a creche estava inundada na semana passada, por conta 

da chuva, devia ter uma autocrítica, como: “não sou capaz de 

dirigir uma cidade”, vá embora para casa. Vereador Tiago, 

dispensaram as crianças, a creche estava inundada e vou 

acompanhar de perto, se tiver uma perseguição com os 

professores, aliás, achei aqui que o Vereador 
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Cristiano Gaioto iria falar da reunião com a Secretária Flávia, 

nem tocou no assunto, que 100 professoras estiveram em 

reunião, não se resolveu nada, não se contratará professoras de 

primeira infância, nenhuma, cada professora de infância ficará 

com suas 20 crianças, é assim, com quase 500 milhões no 

orçamento anual e 12 anos para arrumar creche, CEMPI. Leiam 

o Jornal Oficial, uma publicação, uma lavratura de auto de 

infração, a própria vigilância autuou a Santa Casa, pode isso? 

Autuou a Santa Casa, deu dez dias para impugnar, pelo menos, 

esse auto, é essa administração que temos, só garganta. Fico 

muito triste, quer novamente ser prefeito, para que? Não se 

digna a ir a creche, em uma CEMPI, nas escolas, para ver o 

bagaço que cada uma das escolas estão. Creche, alunos, 

crianças, ninguém está esperando vaga, apenas vai se socando, 

acompanharei de perto, se houver uma manifestação desse 

cidadão, prefeito de Mogi Mirim, contra as professoras, terá de 

se ver comigo. Volto a falar sobre o que estou sentindo nas ruas, 

vejo aqui o Assessor Adauto, o ex-assessor Adauto, o povo está 

cobrando e se não houver manifestação desta Casa, porque tem 

que haver, a minha já fiz, não estou nesse balaio aí, não 

faço rachadinha e já disse isto claramente, não admito dizerem 

nos corredores desta Casa que é uma prática comum, porque 

não é! Da minha parte, não, precisamos falar sobre o assunto, 

alguém tem que falar sobre o fato, não dá para ir para casa como 

se nada tivesse acontecido, pois é muito sério e já vi uma 

manifestação de Emanuel, nos vídeos, cada dia o negócio vai 

ficando mais feio. Muito obrigada, senhor presidente”. Com a 

palavra, Vereador Moacir Genuário: “Boa noite, presidente, 

vereadores, vereadoras, público que nos assiste, pessoal do 

Projeto Maguilla, que estão presentes, Celso. Quero iniciar 

minha fala parabenizando ao nosso tetracampeão, Patrick, é 

uma grande satisfação termos um atleta, de Mogi Mirim, sei a 

alegria que é vestir uma camisa da Seleção Brasileira, porque 

também vesti, há 46 anos e fui tricampeão em Cannes, posso 

imaginar a alegria de Patrick, de seus familiares e do povo 

brasileiro, por conquistar mais um título, tenho certeza que 

Patrick ainda terá muito sucesso pela frente, pelo que é, pelo 

que tem e por seu potencial, meus parabéns, mais uma vez, 
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Patrick. Sabe-se que as indicações são endereçadas diretamente 

ao prefeito, por curiosidade, fui atrás delas e a maioria está 

prevista para fazer um projeto, há indicações que os serviços já 

foram realizados, como ela não é lida aqui, passa-se direto, elas 

já estão previstas no orçamento e no próximo pacote para serem 

realizadas, já há rua em que o pedido já foi realizado e na sessão 

passada obtivemos essa indicação. Fábio falou sobre secretário, 

você tem toda razão quando fala de secretário, porque tem cada 

um, acredita que hoje liguei para um secretário, repassando uma 

reivindicação de uma moradora, ele falou para eu mandar ela 

ligar no departamento, liguei para o secretário e expliquei o 

problema e ainda pediu para que ela ligasse lá, é brincadeira, 

não é?! Esperaremos que a atitude desse secretário mude, daqui 

para frente, senão começaremos a rebater e a mostrar, também, 

como Fábio falou, tem que se mostrar serviço. Hoje temos dois 

projetos de lei a serem aprovados e gostaria de falar a respeito 

do Projeto de Lei nº 121, pois o Ministério de Desenvolvimento 

Social trouxe dois carros para a cidade, por meio de Baleia 

Rossi, uma da APAE e outro da Alma Mater, quando os carros 

foram entregues, abriu-se uma portaria e hoje votaremos a lei 

em que esses carros serão, definitivamente, passados para 

APAE e para a Alma Mater, lógico, há algumas coisas a serem 

cumpridas, mas votaremos hoje. O carro doado por Baleia 

Rossi, por meio do Ministério de Desenvolvimento Social, 

vemos esses carros rodando pela cidade, é de grande valia e 

esperamos que todos os vereadores, aqui, também já trouxeram 

e esperamos o fazer também. Outro projeto que votaremos hoje, 

posso até lhe adiantar, Celso, tem meu voto favorável, nesse 

projeto de autoria do prefeito, liberando auxílio financeiro, no 

valor de R$ 60.000,00 para o Projeto Maguilla, vem somar 

também com aquele orçamento impositivo, o qual acabei 

doando, no valor de R$ 15.000,00, acho que alavancará e dará 

um grande suporte ao Maguilla, espero que consiga amenizar 

seus problemas, com essas verbas que receberão. Muito 

obrigado, presidente”. Com a palavra, Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros 

da Mesa, nobres senhores vereadores e vereadoras, boa noite. 

Hoje dou início a minha fala abordando o assunto sobre nosso 
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movimento MMDC – Movimento Constitucionalista de 32, na 

semana que passou, ocorreu uma reunião com os membros do 

movimento Núcleo de Base, Mogi Mirim, tive a oportunidade 

de verificar algumas fotos. Esse Movimento Constitucionalista 

de 32 está arraigado, entranhado na história de Mogi Mirim, 

porque, para muitos que não sabem, nosso aeroclube, até então 

em Mogi Mirim, na data de 32, foi bombardeado e um avião, 

das tropas federais, lançou uma bomba em cima de um prédio e 

foi praticamente todo destruído. Na reunião abrimos uma fala, 

uma pequena discussão, sobre nossos heróis de Mogi Mirim, 

posso citar um deles: Coronel Guedes, que morreu, pois caiu 

uma bomba em seu lado. Fomos também nos inteirar mais da 

situação, lá vimos um comentário, que na quadra “x”, do 

Cemitério Municipal de Mogi Mirim, encontra-se, sepultado, 

um de nossos heróis mogimirianos e dali surgiu uma ideia, 

poucas pessoas sabem que a Revolução de 32 foi importante 

para o povo de nossa cidade e para o Brasil, pois a partir daí que 

muitas coisas, com esse inconformismo do Estado de São Paulo, 

começaram a mudar em nosso país, inclusive, foi nessa época 

que as mulheres conseguiram o direito de votar e muita gente 

não sabe disso. Estamos pensando em um projeto de lei, alguma 

medida que sugestione aos professores, nas escolas, que a 

Secretaria de Educação coloque essa história na grade escolar, 

na aula de História, por carregar uma bonita e importante 

história, de nossa cidade, que não pode morrer. Trabalharemos 

em cima disso e iremos para São Paulo, para fazermos uma 

visita no Obelisco, em Ibirapuera, para tratarmos 

profundamente sobre esse assunto. Uma outra coisa que 

gostaria de dizer aqui, é que hoje fomos procurados pelo pessoal 

da Vila São José, com relação a demolição do antigo prédio da 

Rutilon, a prefeitura sabe sobre o problema e tomará 

providências, a proprietária está em viagem e para retornar. Por 

ser um prédio, muitas pessoas entendem ser um prédio 

histórico, mas há uma grande preocupação, porque, a partir do 

momento que tomarem a decisão de demolirem o prédio, deve 

ser uma decisão cercada e respaldada de maneira legal, a 

prefeitura tomou a providência de intensificar as rondas 

próximas ao prédio, para que os meliantes não prejudiquem aos 
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moradores daquela região, porém há estudos para a realização 

da demolição do prédio, em sua totalidade, a fim de resolver o 

problema, esse é o posicionamento do Departamento de 

Planejamento, da Prefeitura Municipal e histórico de Mogi 

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

Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, presidente, 

Mesa, vereadores, vereadora e público presente, primeiramente 

quero cumprimentar Celso, do Projeto Maguilla, junto com sua 

equipe que está aqui. Quero dizer que sinto-me muito honrada 

de sempre estar com vocês, por conta do trabalho maravilhoso, 

realizado por vocês, pois, quando temos condições de realizar 

algo, é fácil, mas vocês realizam do nada, o valor que será 

votado hoje é muito digno, creio que o apoio será unânime, 

porque vocês merecem e já provaram isso, com a diferença que 

vocês fazem na cidade e a Zona Leste é privilegiada por tê-los, 

mudando a história de muitos jovens, moradores de lá, como 

dos jovens que estão aqui, hoje, porque os conheço e sei de onde 

vieram, tenho certeza que serão grandes pessoas, meus 

parabéns. Quero citar e agradecer a fala de nosso Vereador 

Orivaldo Magalhães, pois minha fala vem ao encontro do que 

disse, pois muita gente de Mogi Mirim não conhece a história 

da cidade, sobre a Revolução de 32, sobre o ataque aéreo que 

ocorreu aqui e foi o maior da época, inclusive fiz vários ofícios 

e estou tentando, Magalhães, se você me permitir, gostaria de 

estar com você nessa empreitada, porque estou batalhando para 

trazer a Mogi Mirim o único avião salvo daquele bombardeio, 

ele ainda existe e foi reformado, gostaria que ele voltasse para 

a cidade e ficasse ali, onde aconteceu o ataque, localizado na 

Base da Guarda Municipal, batalho por isso e convido-lhe para 

estar comigo, porque acho que Mogi Mirim é digna em receber, 

de volta, esse avião, porque faz parte de nossa história. Não sei 

se é de conhecimento de todos, mas já houve um destaque na 

mídia, Mogi Mirim foi indicada, por meio do Turismólogo Ed 

Alípio, que por coincidência é meu esposo, sobre uma 

certificação de um prêmio de nível nacional, essa indicação que 

ele recebeu é por um trabalho de persistência, desde 2013, em 

Mogi Mirim, até antes disso, porque não havia reconhecimento 

nenhum da Revolução e do reflexo dela em Mogi Mirim. A 
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visitação nas escolas e essa parte de mexer na grade curricular, 

Ed Alípio, turismólogo, já visitou as escolas de Mogi Mirim, 

levando os poucos pertences que temos dentro de nosso museu, 

para mostrar e conscientizar as nossas crianças sobre a história 

de Mogi Mirim, muitos professores não sabiam, mas a cidade 

tem uma história muito rica para se explorar e essa indicação 

recebida hoje por ele, de nível nacional, apenas cinco 

turismólogos foram indicados no Brasil, em 2014 ele foi 

indicado e esteve entre os dez turismólogos, e foi premiado. 

Agora há uma votação aberta, de nível nacional, gostaria de 

pedir o apoio dos vereadores , porque quem enriquece com isso 

é nossa cidade, embora o trabalho dele não seja apenas em Mogi 

Mirim, ele também tem o “Trilhos e Trilhas, da baixa mogiana”, 

o qual ele preside e é um grande destaque, favorecendo nossa 

região, pois dos mais de 600 municípios, apenas 143 

conquistaram o MIT – Município de Interesse Turístico, a 

cidade conquistou porque ele acreditou e batalhou por um plano 

diretor que o município não gastou um real, ele não é secretário 

e não é nada, é apenas um funcionário concursado, que acredita 

ser possível. Hoje ocorreu a discussão de um projeto que ainda 

virá para votação, é o projeto de lei sobre a disposição de 

concessão de isenção de incentivos fiscais às empresas, 

perguntei para quem estava aqui de onde vinha o projeto de lei, 

de onde veio essa sugestão, o projeto de lei, que já funciona no 

estado de São Paulo, foi copiado de uma cidade, chamada 

Brotas, com apenas 21 mil habitantes, lá funcionou muito bem, 

pois favorece o comércio e o turismo é o que mãos gera 

emprego no mundo, não é apenas em Mogi Mirim, no estado de 

São Paulo, não é só o Brasil, não. Infelizmente muita gente, na 

ignorância, fica debatendo ao invés de defender e fazer crescer, 

porque é um retorno de dinheiro, de finança e crescimento para 

a cidade e a conquista do MIT traz retorno financeiro para o 

nosso município, essa parte agrada, não é mesmo?! Mas o preço 

que é pago, a luta e a conquista por isso, poucos querem 

entender, achando mais fácil criticar, do que abraçar e entender 

a causa, por isso peço o apoio de vocês nessa votação, pois a 

acho muito digna para nossa cidade. Queria falar também sobre 

o CEMPI – Centro Educacional Municipal de Primeira Infância, 
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“Maria Bueno de Almeida Campos”, pois chovia, e ainda 

chove, dentro dessa CEMPI, o problema ainda não foi 

resolvido, é terrível, porém eu e Vereador Cristiano Gaioto 

conquistamos uma verba com nosso Deputado Estadual, Rafa 

Zimbaldi, além de outros lugares os quais não falarei agora, pois 

estou excedendo meu horário, mas a CEMPI será reformada 

dentro dela e todo telhado da escola será trocado, para melhoria 

nas condições aos nossos alunos. Obrigada, presidente e Mesa”. 

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

amigos vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, 

internautas. Com relação a essa questão de escolas e creches, 

acabou de sair uma matéria no O Popular, matéria do jornalista 

Anderson Mendes, que eu passei para ele, 118 ou 113 

apontamentos da Vigilância Sanitária, só isso já responde tudo 

o que está acontecendo em nossas escolas e creches do 

município, que cabe à Secretária de Educação e o senhor 

prefeito, que faz 12 anos que está aí e não fez um planejamento 

para reformar uma escola e uma creche, isso aí é uma vergonha, 

a pessoa está lá, sabe dos problemas, mas finge que não, aí vem 

e faz o asfalto no centro de Mogi Mirim e novamente ao redor 

na igreja, gastando o dinheiro do povo, dessa forma. Saindo da 

educação e falando agora de saúde, o assunto que tratarei agora 

é seríssimo, porque quando me deparei com esse auto de 

infração da vigilância sanitária, contra a Santa Casa, que é 

administrada pela Prefeitura e pela Secretária de Educação, que 

agora também está na saúde e acumula nossas duas maiores 

pastas, com muito mais dinheiro, fui averiguar o motivo pelo 

qual a vigilância sanitária autuou a Santa Casa, no auto de 

infração nº 27/15, publicado no Jornal Oficial, tudo isso 

causando uma estranheza e pasmem, senhores, a situação da 

saúde de Mogi Mirim chegou no limite do caos. A Santa Casa, 

administrada pela Prefeitura, está muito pior do que quando a 

era administrada, naquela época, pela irmandade, falo isto para 

os senhores, porque, hoje vi a ação civil pública e encontrei 

detalhes estarrecedores, pois há uma superbactéria na Unidade 

de Tratamento Intensiva – UTI adulta, chamada: “acinetobacter 

sp”, uma bactéria contaminando nove pessoas, nos meses de 

agosto e setembro, enquanto o prefeito fazia as festinhas e a 
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secretária as pulava; as pessoas, na Santa Casa, não conseguiam 

vagas para internação. A bactéria é auto resistente, causada por 

falta de funcionários e a procuradora de Mogi Mirim, do 

jurídico, na ação civil, colocou que faltam 20 funcionários no 

quadro da Santa Casa e a responsabilidade é da prefeitura. Nesta 

semana recebi quatro reclamações de pessoas na UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento, que estão em estado grave e 

não conseguiram internação na Santa Casa, dois pacientes 

faleceram, esse que procurou o Gaúcho e procurou-me também, 

operou em uma situação emergencial, porque por quatro vezes 

ele foi mandado embora para sua casa, a ponto de morrer na 

Santa Casa. Quatro dias na UPA, segurando o paciente, 

enquanto a Santa Casa fala que não tem vaga, porque faltam 20 

colaboradores, sendo: três enfermeiras; seis técnicos de 

enfermagem; três auxiliares de cozinha; quatro serviços de 

higiene e limpeza; um auxiliar administrativo; um atendente de 

farmácia e um balconista, estes são dados que a procuradora 

esqueceu de deixar em sigilo e está dentro da ação civil pública, 

em que o juiz determinou a intervenção da Santa Casa, pelo 

município de Mogi Mirim. Pasmem, a procuradora jurídica 

coloca em sua peça, lerei para os senhores a causa dessa 

superbactéria e o problema que passamos em nossa saúde, hoje, 

que é uma vergonha, segundo a procuradora: “a situação do 

serviço público de saúde entrou em um estado periclitante, 

chegando ao ponto, inclusive, de haver uma autuação da 

vigilância sanitária, tendo como a disseminação de uma 

superbactéria, causada principalmente pela ausência de 

funcionários suficientes para a limpeza do hospital”, que 

vergonha, a intervenção foi em abril de 2019, pela ausência de 

limpeza e de funcionários, a vida de mogimirianos dentro da 

UTI e da Santa Casa de Mogi Mirim, são colocadas em risco, 

pela incompetência de uma Secretária de Educação, que nunca 

foi uma técnica em saúde. Por esse motivo, a parti de agora, 

comunicarei o DRS – Departamento Regional de Saúde, para 

que tome ciência desse ato de infração da vigilância sanitária e 

de toda essa problemática envolvendo a Santa Casa, esta que é 

administrada hoje pela Secretária de Saúde Flávia Rossi e pelo 

atual Prefeito Carlos Nelson Bueno, deixando essa situação uma 
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vergonha e a vida de cidadãos mogimirianos em risco, por falta 

de limpeza, é uma vergonha, senhores! A pessoa sai da UPA, 

vai para a UTI e pode sair morta, por conta de uma 

superbactéria, tenho uma irmã que tem isso, é uma vergonha, 

sei o que nossa família passa, vivendo isso há dez anos, eles 

estão brincando com o povo e com a saúde de Mogi Mirim. 

Depois volto e complemento, senhor presidente”. Com a 

palavra, Vereador Alexandre Cintra: “Excelentíssimo senhor 

presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores 

vereadores, público presente, imprensa, Celso e pessoal do 

Maguilla, muito obrigado pela presença de vocês, desde já os 

parabenizo pelo projeto que será aprovado nesta noite, se Deus 

quiser. Queria apenas deixar registrado aqui e agradecer aos 

senhores pela aprovação de hoje, da Moção nº 366, de minha 

autoria e do Vereador Marcos Antonio Franco, falando sobre o 

CAE – Conselho de Alimentação Escolar, os senhores ou 

alguém, conhecem o CAE e tem noção sobre o trabalho que 

realizam? Porque eu não conhecia, mas fiz questão de participar 

do II Encontro do Conselho de Alimentação Escolar com a 

população de Mogi Mirim. Surpreendi-me com o trabalho sério, 

de pessoas supercompetentes, liderado por Sonia, a Presidente 

da Casa da Criança, abordando um sério assunto que, inclusive, 

segundo Marcelo Colonato, dentro dos serviços públicos 

prestados, onde há mais problemas com fraudes, é dentro da 

merenda escolar, este não é mais chamado assim, passou-se a 

nomear “alimentação escolar”, esses Conselhos funcionam de 

uma forma muito eficiente, quero parabenizar aqui a Professora 

e Secretária Flávia Rossi, pela manutenção desse Conselho, a 

Sonia Favarini Mendes, Presidente do Conselho, é um trabalho 

lindo, feito com qualidade, me surpreendi e Marcos Gaúcho 

também, pois não conhecíamos e ficamos bem felizes com isso. 

Para terem uma ideia, são servidas quase dez mil refeições 

anualmente, 43 escolas e cinco entidades, tudo isso é passado 

pelo Conselho de Alimentação Escolar, pois fiscalizam os 

cardápios, as visitas às unidades, as instalações e como são 

acondicionados esses alimentos, avaliam os gastos e 

principalmente a prestação de conta, ou seja, até essa parte 

financeira é realizada pelo CAE. Meus parabéns à Professora 
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Flávia Rossi, Sonia, ao Gilson, Júlia, Elaine, Carolina, 

Margarete, Liliana, Ana Paula, Neusa, Gabriela, Ediméia, 

Vanda e todo mundo, pelo excelente trabalho, uma coisa que 

sentimos falta foi da população, a falta dos pais, e Marcelo 

Colonato é pai de um aluno, que foi reclamar sobre a 

alimentação escolar e tornou-se hoje o Presidente Estadual do 

CAE, é presidente, também, do CAE em Guarulhos. Foi uma 

reclamação de um pai e uma participação popular, foi para 

reivindicar seus direitos e transformando-o hoje em um 

presidente de um Conselho Estadual. Quem não conhece, 

procure conhecer, pois é um trabalho de qualidade e o mais 

importante, tem o poder de fiscalização, pois é um braço nosso 

da Câmara, coloquemos assim, da Administração Municipal, na 

fiscalização dos alimentos, que é algo muito sério, a falta da 

população, nesse tipo de encontro, demonstra o desinteresse, 

porque não temos que nos preocupar quando a bomba explode, 

pois o acompanhamento da população e o interesse dela deve 

ser periódico, uma rotina, não é porque não tem problema na 

merenda que não vou me preocupar, isso deve, sim, ser feito. 

Meus parabéns, mais uma vez, a todos que organizaram o 2º 

encontro do Conselho de Alimentação Escolar com a população 

de Mogi Mirim, muito obrigado”. Com a palavra, Vereador 

André Albejante Mazon: “Boa noite a todos, é uma satisfação 

estar aqui novamente, depois de duas sessões, pois afastei-me, 

inclusive o primeiro assunto que quero abordar é referente ao 

afastamento e quero deixar claro, até como uma prestação de 

contas aos meus eleitores e aos do meu partido PTB – Partido 

Trabalhista Brasileiro, fiz o pedido de afastamento para que 

nesta Casa assumisse o suplente, infelizmente por conta do 

adiamento da sessão do dia 28 de outubro, o qual votei contra 

nesta Casa, porém passou, não houve tempo hábil para que o 

pedido viesse à votação enquanto estivesse na Casa e segundo 

costa no Regimento, para que eu estivesse presente durante a 

votação, meu pedido não foi à votação no Plenário e minha 

suplente acabou não assumindo, por isso gostaria de esclarecer 

aos eleitores do PTB, que minha parte do pedido de afastamento 

eu a fiz e infelizmente, por outros motivos, o pedido acabou não 

vindo para a votação na Casa, consequentemente não deu tempo 



  

                                             

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo 

 

 

1 

para vota-lo. O segundo assunto, Vereador Magalhães falou 

sobre a batalha aérea de 32, acho que Mogi Mirim precisa, 

urgentemente, resgatar sua história. Estive na Europa, 

especificamente em Portugal, vi que em Lisboa há uma grande 

quantidade de monumentos sobre a história de Portugal e em 

uma praça o solo era o mapa do mundo, com todos os lugares 

em que os navegadores portugueses passaram, a data que 

chegaram e quem foi o navegador, isso me fez pensar: como 

Mogi Mirim tem uma bonita história e não tem nada?! Com 

relação a batalha de 32, quando consegui, por meio de 

Marquezelli, para que fizéssemos parte de um projeto do 

Ministério do Turismo, na época R$ 360.000,00 poderiam ser 

investidos na cidade com algo correspondente ao turismo, na 

época, minha proposta foi para que fizessem um monumento da 

batalha aérea, a qual foi a maior da América do Sul, estou na 

dúvida, lembro-me que estudei sobre isso, não lembro se foi da 

América Latina ou da América do Sul, porém o maior 

acontecimento de guerra da história, que seja da América do 

Sul, ocorreu em Mogi Mirim e a própria população não sabe 

disso. Na época propus para que fizessem um monumento, 

referente a esse assunto, mas infelizmente a prefeitura decidiu 

enviar um projeto de reforma para o Centro Cultural, este que 

até avisei que teria dificuldade para ser aprovado pelo 

Ministério do Turismo, foi o que aconteceu, ele não aprovou e 

a verba acabou não vindo à cidade. Parabéns, Magalhães, 

porque sei que você está nessa luta do MMDC, acho que essa é 

uma história tão linda e precisamos valorizá-la, espero que você 

colha muitos frutos e pode contar com a ajuda deste vereador 

para o que precisar, porque essa luta é minha, também, pode ter 

certeza disso. O terceiro assunto, falou-se muito de Patrick 

Lanza, campeão mundial, inclusive meu título de cidadão 

mogimiriano ainda não foi para votação, pois estava ausente, 

pelo mesmo motivo do afastamento, meu Título de Cidadão é 

para o Senhor Edson Henrique Rosa, conhecido como Henrique 

Rosa, os motivos pelos quais o indiquei são esportivos, pois foi 

preparador físico e auxiliar da Comissão Técnica do Mogi 

Mirim Esporte Clube, na época do Carrossel Caipira, uma época 

histórica que levou o nome de Mogi Mirim para o mundo 
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inteiro, não apenas para o Brasil, por meio do Carrossel Caipira, 

que até hoje é lembrado com tanto carinho e Mogi Mirim é 

lembrado por conta disso. Henrique foi Secretário de Educação 

da cidade e responsável pela formação de Patrick Lanza, nosso 

campeão mundial da Seleção Sub-17, foi Henrique quem 

formou Patrick na escolinha do São Paulo e levou para o São 

Paulo Futebol Clube, que foi para a Seleção. Lembrando aqui 

que não foi apenas Patrick, ele estava nessa Seleção campeão e 

o atleta Caique Carvalho já foi convocado por das vezes para 

Seleção Brasileira, que também é fruto formado pelo Senhor 

Henrique Rosa. Por esses motivos é que vai minha indicação e 

virá logo para votação, talvez para a próxima sessão. Há mais 

um assunto para falar, pois foram duas semanas ausente, mas 

espero a próxima fala para continuar, muito obrigado”. Com a 

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

parabenizar todas as entidades assistenciais de Mogi Mirim, não 

citarei nomes, porque se esquecer de alguma será uma 

indelicadeza de minha parte, mas, imaginem, a cidade sem essa 

colaboração, esse tempo doado às crianças, idosos, deficientes 

e moradores de rua. Acredito que a parceria entre a Prefeitura 

Municipal seja maior ainda no próximo ano, já é uma boa, mas 

pode ser melhor, porque, imaginem uma cidade como Mogi 

Mirim, sem a colaboração, sem esses anjos da guarda, que 

fazem parte das entidades, imaginem o caos que seria, porque, 

com certeza, a cidade não comporta profissionais suficientes 

para atender a demanda que se faz necessária. Meu simples 

parabéns, mas de coração, a todos que estão a frente, seja qual 

for a atividade das entidades assistenciais, de coração, Deus os 

abençoe, pois a única coisa que não podemos comprar é o 

tempo, vocês dispensam o que é de maior na vida de vocês, as 

duas coisas: o amor e o tempo, não há como mensura-los. Como 

diz a propaganda: “o cartão de crédito não paga tudo aquilo que 

vocês fazem pelas crianças, pelos idosos, pelos deficientes”. 

Fica aqui esse registro, simples e humilde, porém sincero e que 

a prefeitura possa, no próximo ano, melhorar a porcentagem que 

é repassada às entidades, meus parabéns a todos vocês”. Com a 

palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor 

presidente, nobres pares, público presente, pessoal que está 
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acompanhando pela internet, funcionários da Casa, jornalistas, 

também fiquei muito feliz com a conquista do Brasil e saber que 

um mogimiriano fez parte disto, fico mais contente ainda por 

Patrick ser homenageado, a pedido do Vereador Geraldo 

Bertanha, o que é muito justo. Vereadora Maria Helena citou 

meu nome porque não tinha falado ainda, ela não percebeu que 

minha fala de hoje era a última, acho que pelo menos nunca 

faltei com respeito com nenhum companheiro que está presente, 

acho que com a quantidade de mandatos dela, deveria ser mais 

cuidadosa quando for nos citar, até porque quando falo de 

educação e das creches, pois as professoras procuraram-me e as 

levei até o gabinete, entro na luta e para ganhar, assim como o 

problema da creche, Vereadora Soninha citou aqui que está com 

problemas na da Vila Dias, fomos até lá e rapidamente o 

deputado, inclusive hoje um projeto foi lido, no qual o indico ao 

Título de Cidadão Mogimiriano, pois ele é um grande 

companheiro nosso. Na terça-feira passada ocorreu uma reunião 

das professoras com o prefeito e mais de 100 professoras 

estavam presentes, tornando-a bem produtiva, não sei se 

cumprirão ou não, mas não sou defensor da Flávia, pelo 

contrário, cobro-a muito em vários aspectos e assuntos, assim 

como nessa reunião. Havia quatro pontos principais e um deles 

já ficou decidido e resolvido, o segundo ponto também, pois foi 

um requerimento meu e hoje o retirei porque, na verdade, essa 

lei já estava certa, é que no site da Câmara a redação constava 

errada, porém Gisele e a secretaria já pediu para o pessoal que 

toma conta do site, para realizarem essa correção, pois foi um 

erro deles. Sobre a atribuição, as professoras foram ouvidas 

sobre a maneira que elas querem e o compromisso da Secretaria 

de Educação, tanto Flávia, quanto Mônica, irão às creches, para 

realizarem as atribuições da melhor forma possível, para que as 

crianças não tenham prejuízos, é o que queremos, para que 

possam desfrutar de um ensino de qualidade, é por isso que 

temos de lutar e caso o acordo não seja cumprido, com toda 

certeza, não ficarei quieto. Acredito que no próximo ano 

colheremos bons frutos, já que este foi um teste, ocorreram 

vários erros, claro, pois a criança não pode ficar há tanto tempo 

com apenas uma professora na creche, ainda mais com a 
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incidência de tantos atestados, porém com relação a isto, é a 

Secretaria de Educação que precisa cuidar, não é problema da 

professora que está em atestado, por isso deve-se coibir e já falei 

com o prefeito e com Flávia, deve-se fazer leis para que isso 

ocorra. Deve-se incentivar também o funcionário, pois quando 

ele trabalha feliz, ele falta menos, sabemos dos problemas e de 

principalmente quem é professora, geralmente são pessoas 

novas que estão ingressando agora e quando se tem filhos, acaba 

se afastando por um período de seis meses e com isso não se 

pode contratar outra pessoa no lugar dela, pelo período de seis 

meses e mesmo com a contratação neste ano, de 42 professores, 

não foi o suficiente, pedimos para que fosse contratado mais, o 

que ficou para estudo para posteriormente passar para nós. Em 

suma, foi uma boa reunião, as professoras saíram contentes, 

assim como também saí, porque conseguimos atingir o objetivo 

e se caso o acordo não for cumprido, com certeza voltarei a esta 

tribuna, na última sessão, na primeira sessão do ano que vem, 

mas não somente na tribuna, cobrarei a Secretaria de Educação 

e o gabinete do prefeito. Para encerrar, quero parabenizar os 

Vereador Tiago e Moacir pelo veículo que conquistaram, quero 

parabenizar também Vereador Gebe, pela conquista da máquina 

agrícola. O trabalho legislativo é em conjunto, pensando no bem 

da cidade e com toda certeza fluiremos e a cidade de Mogi 

Mirim só tem a ganhar com isso. Obrigado, senhor presidente”. 

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 José Aparecido de Campos Barbosa, cujo 

discurso foi gravado em formato digital, à disposição nos 

arquivos da casa por trinta dias. Para a “Tribuna Livre”, o Sr. 

Presidente da Câmara suspendeu a Sessão às 21h14, para reabri-

la, posteriormente, às 21h38. Não havendo mais oradores 

inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão às 21h38, 

conforme o disposto no Artigo 105, da Resolução nº 276/2010 

(Regimento Interno vigente). Decorrido o interstício regimental 
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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 111, de 2019, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre a abertura de crédito 

adicional especial, no valor de R$ 100.00,00”. 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; (colocado a votos, em sessão 

de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o 

Projeto de Lei nº 111/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção 

do Prefeito de Mogi Mirim). 2. Projeto de Lei nº 121, de 2019, 

de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre doação de 

bens públicos de propriedade do Município de Mogi Mirim à 

Entidade que especifica, e dando outras providências”. 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. Para discorrer sobre a 

matéria, fez uso da palavra, Vereador Tiago César Costa: 

“Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, este 

projeto de lei traz muita alegria para nós, para mim e Vereador 

Moacir Genuário, pois por intermédio do Deputado Federal 

Baleia Rossi, que conseguimos esses dois veículos, um  para a 

Associação Alma Mater e outro para a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE), ambos de Mogi Mirim. 

Esses dois veículos, por intermédio deste projeto de lei, 

possibilitou a doação para as entidades, agora de forma 

definitiva, no sentido de repassar esses dois veículos para as 

entidades, o que é muito satisfatório, podermos ajudar essas 

duas importantes entidades de nossa cidade, que cuida de 

crianças e especiais, no município de Mogi Mirim. É prazeroso 

quando conseguimos algo para ajudar nossas entidades 

mogimirianas”; (colocado a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto 
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de Lei nº 121/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção do 

Prefeito de Mogi Mirim). 3. Projeto de Lei nº 122, de 2019, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a Instituição do 

Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 

(COMAD) e dando outras providências”. 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; (colocado a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto 

de Lei nº 122/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção do 

Prefeito de Mogi Mirim).  4. Projeto de Lei nº 134, de 2019, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a Desafetação 

de Área de propriedade do Município de Mogi Mirim, para o 

fim que especifica”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação 

e Parecer Conjunto das Comissões de Educação, Saúde, 

Cultura, Esporte e Assistência Social; de Obras, Serviços 

Públicos e Atividades Privadas e de Finanças e Orçamento; 

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

Único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 134/2019, do 

Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). 5. 

Projeto de Lei nº 135, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, 

“autorizando o Município de Mogi Mirim, pelo Poder 

Executivo, a liberar auxílio financeiro à ASSOCIAÇÃO 

JESUÍNO MARCOS MAGUILA, para o fim que especifica 

dando outras providências”. Parecer Conjunto das Comissões 

de Justiça e Redação; de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e 

Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Com emenda 

substitutiva do Vereador Gerson Luiz Rossi Junior. Para 

discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra Vereador Tiago 

César Costa: “Senhor presidente, apenas para constar, como 

estamos falando em entidades que serão beneficiadas, é com 

muita alegria, também, que posso votar hoje favoravelmente a 

essa ajuda ao Projeto Maguila, por uma obra que querem 

realizar e o município doou esse valor de R$ 60.000,00 para 

começarem a construção. Quero deixar claro também que no 

Orçamento Impositivo também doei para o Projeto Maguila o 

valor de R$ 25.000,00 para ajudá-los, porém ainda não havia 

essa certidão, pois quando perguntado a eles se poderia doar 
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para fins de compras materiais para construção, disseram, na 

época, que não poderia, mas destinei para equipamentos. Nesta 

semana fizemos uma reunião na Comissão de Justiça e Redação, 

perguntei para o Oliveira se poderiam converter isso, porque 

necessitarão de mais para terminar a construção e se fosse 

possível doar para este fim, de construção, ficou então para 

averiguar e pode ser que dê certo. Fica aqui minha felicidade 

com esse valor de 60 mil reais, mais os 25 mil reais que doei e 

mais o valor doado por Moacir, creio que com esses valores 

pode ser que consigam chegar até metade do caminho, para 

poder terminar essa construção. Muito obrigado”; (colocado a 

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

unanimidade, o Projeto de Lei nº 135/2019, do Prefeito 

Municipal, com emenda substitutiva do Vereador Gerson Luiz 

Rossi Junior); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim).  “Ex-vi” 

do disposto no Artigo 171 do Regimento Interno: 6. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 08, de 2019, de autoria do Vereador 

André Albejante Mazon, “concedendo o Título de Cidadão 

Mogimiriano ao Senhor EDSON HENRIQUE ROSA”. Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento. Com a palavra, Vereador André Albejante Mazon: 

“Minha felicidade por este projeto vir hoje à votação e em 

minha fala anterior citei quem é Henrique Rosa, há mais para 

falar do que já citei sobre ele, pois é um cara que merece muito 

esse Título de Cidadão Mogimiriano, pois fez muito por nossa 

cidade. Quero apenas falar sobre minha satisfação em poder 

homenageá-lo hoje, já que um de seus pupilos acabou de ganhar 

o título de campeão mundial de futebol Sub-17, um jovem 

formado por ele, como Patrick Lanza, coincidentemente logo 

após esse jovem ser campeão mundial, com o título máximo que 

um jogador poderia ter pela Seleção Brasileira e ter essa 

oportunidade de homenageá-lo, acho que apenas por esse fato 

já mostra a competência e seriedade de Henrique, na formação 

de atletas do município de Mogi Mirim. Tendo o esporte com a 

importância que levo, com a formação de caráter e de pessoas, 

acho que esse título é muito mais do que digno para ele”; (posto 

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

unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto de Decreto 
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Legislativo nº 08/2019, do Vereador André Albejante Mazon); 

(ao Presidente para promulgar, conforme artigo 18, I, “i”; IV, 

“g”, do Regimento Interno). 7. Projeto de Decreto Legislativo 

nº 17, de 2019, de autoria do Vereador Fábio de Jesus Mota, 

“concedendo o Título de Cidadão Mogimiriano ao Senhor 

NELSON DE JESUS CORREA”. Parecer Conjunto das 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 

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

Único, por unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 17/2019, do Vereador Fábio de Jesus 

Mota); (ao Presidente para promulgar, conforme artigo 18, I, 

“i”; IV, “g”, do Regimento Interno). 8. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 18, de 2019, de autoria do Vereador Cinoê Duzo, 

“concedendo o Título de Cidadã Mogimiriana à REGINA 

NAVAS SANTOS”. Parecer Conjunto das Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; (posto a votos 

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

unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 18/2019, do Vereador Cinoê Duzo); (ao 

Presidente para promulgar, conforme artigo 18, I, “i”; IV, “g”, 

do Regimento Interno). 9. Projeto de Decreto Legislativo nº 19, 

de 2019, de autoria da Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros, “concedendo o Título de Cidadã Mogimiriana à 

Doutora LYCIA INÊS MOREIRA DA SILVA”. Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento; (posto a votos em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade dos 

vereadores presentes, o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 19/2019, da Vereadora Sônia Regina Rodrigues); (ao 

Presidente para promulgar, conforme artigo 18, I, “i”; IV, “g”, 

do Regimento Interno).  10. Projeto de Decreto Legislativo nº 

20, de 2019, de autoria do Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino, “concedendo o Título de Cidadão Mogimiriano 

ao Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

DAVID BARONE”. Parecer Conjunto das Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; (posto a votos 

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

unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto de Decreto 
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Legislativo nº 20/2019, do Vereador Manoel Eduardo Pereira 

da Cruz Palomino); (ao Presidente para promulgar, conforme 

artigo 18, I, “i”; IV, “g”, do Regimento Interno). 11. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 21, de 2019, de autoria do Vereador Luís 

Roberto Tavares, “concedendo o Título de Cidadã Mogimiriana 

à advogada GISELE ANSELMO”. Parecer Conjunto das 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. 

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

senhor presidente, senhores vereadores, público presente e boa 

noite a Gisele Anselmo, que não está presente, hoje, e há 

momentos na vida que não podemos perder. Por sete anos fui 

voluntário da Pastoral da Criança e carrego, na Câmara, uma 

luta pelas crianças e vocês não imaginam quantas denúncias 

chegam até nós, que não levamos a público, nesses anos quem 

me aconselhou e me ajudou muito foi Gisele Anselmo. Ela é 

assessora parlamentar do Presidente da Câmara, sempre me 

aconselhou e ajudou nessa área, seria uma ingratidão minha não 

homenageá-la algum dia, pode ser que na próxima legislatura 

não esteja como vereador, por isso serei grato a uma pessoa que, 

não me ajudou, mas ajudou as crianças, a todos os conselhos 

que ela me deu, a todas as mães que estiveram aqui e a todos os 

problemas que resolvemos e Mané, agradeço-lhe por nunca 

deixar de auxiliar-nos. Sou grato a você, Gisele, por algumas 

denúncias na Pastoral da Criança, denúncia de mães no 

Laranjeiras, no Vergel, entre outros muitos problemas que 

vieram a esta Casa de Leis e conseguimos resolver, porque 

temos aqui uma ex-conselheira que não vê a política e sim o 

problema. Gostaria do apoio de todos para que esse projeto seja 

levado a diante e para ela receber essa honraria, de ser tornar 

cidadão mogimiriana. Muito obrigado” Presidente Vereador 

Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino: “Parabéns, 

Vereador Luís Roberto, por sua indicação à Gisele Anselmo, 

acho que todos têm o prazer de conviver com ela na Câmara, 

todos os vereadores e assessores, acho que fica claro para todos, 

nesse período, a competência de Gisele e a seriedade como 

conduz as coisas e o trabalho nesta Casa. Sou muito feliz em ter 

uma assessora como ela e fico muito feliz por sua indicação, 

desde o começo ela ficou feliz, assim como todos nós, pois ela 
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é realmente merecedora dessa honraria, tenho certeza de que 

todos aprovarão por unanimidade. Meus parabéns, Gisele e 

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

Turno Único, por unanimidade dos vereadores presentes, o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 21/2019, do Vereador Luís 

Roberto Tavares); (ao Presidente para promulgar, conforme 

artigo 18, I, “i”; IV, “g”, do Regimento Interno). 12. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 22, de 2019, de autoria do Vereador 

Marcos Antonio Franco, “concedendo o Título de Cidadão 

Mogimiriano ao Senhor ROBERTO JOSÉ DE FÁTIMA 

MAGALHÃES”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento; (posto a votos em sessão 

de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade dos 

vereadores presentes, o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 22/2019, do Vereador Marcos Antônio Franco); (ao 

Presidente para promulgar, conforme artigo 18, I, “i”; IV, “g”, 

do Regimento Interno). 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). Como o próximo orador, 

Vereador Fábio de Jesus Mota, desistisse da palavra, ocupou 

lugar, na tribuna, o Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa 

noite, senhor presidente, membros da Mesa, senhoras 

vereadoras e senhores vereadores, gostaria de usar esse espaço 

reservado à explicação pessoal, para cumprimentar ao 

Comandante e toda comissão do Tiro de Guerra, pelo evento 

ocorrido na última quinta-feira, na formatura dos jovens 

mogimirianos, que passaram por lá neste ano, meus parabéns a 

todos, foi uma festa muito bonita. Queria cumprimentar também 

aos times: Mirante, Santa Cruz, Tucurense e o Vila Dias, que 

estão na semifinal do campeonato Cinquentão, na área de 

esportes. Quero cumprimentar e todos comentaram bastante, 

sobre a vitória de ontem do Brasil, um jogo dramático, tive 

oportunidade de acompanhar praticamente todos os jogos, 

alguns não foram possíveis porque estávamos em sessão, ou 

havia compromisso. Vemos algumas coisas que até nos 

chateiam, até comentei hoje com minha assessora, pois se você 
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elogia alguém, você está errado em elogiar nas redes sociais, o 

cidadão ficou bravo porque todos estavam cumprimentando 

Patrick, mas, gente, o cara é campeão do mundo e logicamente 

quero cumprimenta-lovporque é uma conquista pessoal, 

teremos oportunidade de trazê-lo aqui em um dia diferente da 

sessão para homenageá-lo, porém quero cumprimentar, 

também, o Cebola, seu pai, o qual conheço desde quando 

chegou a Mogi Mirim para montar uma empresa de 

distribuidora de cerveja, a Crystal, ficou erradicado aqui, assim 

como sua família toda. Ouvi várias coisas em relação ao Patrick, 

mas gostaria muito de registrar, é um grande profissional e 

muito esquecido, temos um craque que foi do Corinthians e tudo 

mais, chegou na Seleção Brasileira e jogou com ele e foi técnico 

desse cara, que é o Neto. Patrick foi formado na escolinha do 

São Paulo pelo Val, o formador de atletas de lá, ele é o 

responsável e o dono da escolinha dá todas as condições para 

que ele realize o trabalho e ele o faz com excelência, por isso, 

meu amigo Val, quero lhe cumprimentar aqui de maneira muito 

honrosa. Passamos uma semana muito estressante nos últimos 

dez dias, o presidente estava em viagem e conseguiu até “se 

livrar”, da semana estressante e gostaria de pedir, por gentileza, 

a atenção da Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. A 

senhora foi presidente desta Casa, tenho certeza que a senhora 

realizou um bom trabalho como presidente e a senhora sabe o 

rito que segue as coisas na Casa, ouvir algumas reclamações na 

Mesa, não apenas da senhora, mas como foi presidente da Casa, 

deve entender que temos os trâmites legais a serem cumpridos, 

não tem como. Na semana passada, senhor presidente, nos veio 

uma carta, para mim anônima, pois não tinha assinatura, não 

tinha como falar alguma coisa e na oportunidade, disse que 

esperaria a volta do senhor para deixa-lo por dentro do que 

estava acontecendo e tinha certeza que o senhor e a Mesa 

tomariam as providências cabíveis, o que ocorreu hoje, 

inclusive havia vereadores em viagem ainda e precisamos 

realizar a reunião no final da tarde, quero até agradecer ao 

senhor que me entendeu, que tínhamos que realizar hoje aquela 

reunião da Mesa, porque tínhamos que convocar a Comissão de 

Ética da Casa, no qual a senhora faz parte, por isso, como 
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tomaríamos qualquer medida, se a própria Comissão não foi 

convocada? Não tinha como. Espero que a partir de amanhã, os 

senhores da Comissão de Ética, da Casa, nos ajudem a tomar as 

providências cabíveis, porque a Mesa não tomará providência 

alguma sem o parecer de vocês, não tem como, é o rito da Casa, 

a Mesa não pode tomar nenhuma providência. Somos 

provocados, hoje, pelo Ministério Público, em relação ao nobre 

Vereador Marquinhos, somos provocados por um cidadão 

comum que mandou um documento para a Casa, provocando, 

também, para que tomássemos alguma providência, mas como 

o faremos se a Comissão não se reuniu? Vocês não discutiram 

o assunto, vocês são soberanos e a senhora sabe disto, estou 

errado, vereadora? A senhora foi presidente, estou errado no 

que falei? Se estou errado peço desculpas à senhora, mas não 

tem como a Mesa tomar alguma decisão, sem o parecer da 

Comissão de Ética. Espero que vocês tomem as decisões e 

encaminhem para o presidente para depois realizarmos as 

medidas cabíveis. Também me sinto incomodado, até que me 

provem o contrário, me sinto uma pessoa honesta, estou há 

pouco tempo aqui, vereadora, a senhora já me disse que sou 

muito novato, não esqueço mais isso, mas nesses três anos 

aprendi o que é trabalhar com dignidade, com honradez aqui 

dentro, isto tenho certeza que faço. Não tenho o “rabo preso” de 

jeito nenhum, ninguém falará que o tenho nesta Casa, se tiver 

quero que provem para mim. Vemos muitas coisas sendo 

jogadas nas redes sociais e sou muito preocupado com a 

Câmara, não estou preocupado comigo, sou preocupado com os 

17 vereadores desta Casa, me incluindo tenho esta preocupação 

e se alguém fez algo de errado, que pague, pois é o problema de 

quem errou, mas passar a responsabilidade para a Mesa, 

desculpa, mas eu não aceito”.Como os próximos Vereadores 

Gérson Luiz Rossi Júnior e Jorge Setoguchi desistem da 

palavra, ocupou o lugar, na tribuna, Vereador Luís Roberto 

Tavares: “Boa noite, senhores vereadores, público presente, não 

falaria mais, porém resolvi o fazer. Senhor presidente, no 

sábado, em pleno velório de meu primo, fui chamado para ir à 

Santa Casa para verificar, foi um chamado de um pai e uma 

mãe. Fui à Santa Casa e para minha surpresa, a pessoa que me 
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chamou era o mesmo do acidente de meu primo, pois meu primo 

perdeu a vida na Estrada Velha de Itapira, neste sábado, estive 

lá porque os pais do garoto que colidiu com a moto do meu 

primo, não colocarei aqui quem é o culpado, até porque falando 

com um grupo é uma coisa, com outro grupo, é outra coisa, meu 

primo não voltará à vida e isso agora, para mim, é o de menos. 

Estive na Santa Casa, não falarei mal da administração, de quem 

está na Santa Casa, porque houve tantos problemas e vocês não 

imaginam a importância que tem um vereador quando um pai, 

ou uma mãe, está na Santa Casa, na UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento, ou em uma escola, quando está no meio de algum 

problema, eles agarram em você como a última alternativa para 

salvar a vida do filho. No sábado, em 15 anos como vereador, 

foi a primeira vez que vesti a camisa do pai e da mãe, de 

verdade, já fui em hospital e pai de amigo meu morreu em meus 

braços, vomitando sangue, eu quem disse à família que o 

homem estava morto, mas no sábado eu tirei o lugar do pai e 

assumi seu lugar, porque briguei com todo mundo, com quem 

estava na Santa Casa, com os responsáveis, briguei com 

representantes do Poder Executivo, que atendeu meu celular e 

agradeço porque depois liguei desabafando, pedindo desculpas 

pelo jeito que me alterei, no sábado eu briguei mesmo.  O 

menino que estava abandoado no quarto, foram sete horas sem 

o médico passar para ver sua situação, apenas com a medicação 

de dipirona às 07 horas, às 14 horas ele não tinha recebido visita 

de nenhum médico e ele com traumatismo craniano, com dois 

machucados na cabeça, pois o osso havia quebrado, que será 

operado agora, nesta quarta-feira. Imediatamente o levaram 

para a UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, é bem cuidado 

e os pais agradeceram. Quando o tocar telefone de qualquer um 

dos vereadores, dizendo que a pessoa está na UPA, se vocês 

forem e quiserem minha companhia, irei com você, porque sei 

muito bem o que é estar em uma Santa Casa, em uma UPA e 

não ter onde agarrar. Aos vereadores que fazem isso, vale a 

pena, depois que as luzes se apagam e você coloca a cabeça no 

lugar, a consciência fica tranquila e não falarei de política, mas 

o pai e a mãe nunca esquecerão de vocês, porque primeiramente 

eles agarram-se a Deus e o vereador que está ali é o enviado de 
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Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e boa semana a 

todos”. Com a palavra, Vereador Marcos Antônio Franco: “Boa 

noite a todos. Já que citaram meu nome: “Boa noite a todos. 

Pessoal, assim como todas as segundas-feiras, eu assisto às 

sessões da Câmara para levar à população, por meio do grupo 

“Acontece Mogi”, polêmicas e projetos envolvendo os 

vereadores de Mogi Mirim”, aqui cita meu nome. “A Comissão 

recebeu hoje o pedido de cassação do mandato e do Vereador 

Marcos Gaúcho, por improbidade administrativa, vindo do 

Ministério Público”. Quando falo, não quero ser sem educação, 

é uma honra, Gerson Rossi, tenho que seguir seu exemplo, pela 

educação do senhor, mas quando usam meu nome em redes 

sociais, sem saber o que está acontecendo, fico bravo e falam 

que sou invocado, antes de falar qualquer merda, por trás desta 

porcaria de redes sociais, atrás de um celular como este, porque 

é fácil criticar outra pessoa dessa maneira. Primeiro saiba o que 

aconteceu comigo e assim como disse Gebe, eu não tenho “rabo 

preso” com ninguém! Ontem entrei no CEM – Centro de 

Especialidades Médicas, às 18 horas e saí às 07 horas, 

transportei 11 pacientes, passei pela estrada de Conchal, fui a 

Limeira, mostrei isto para Palomino, fui denunciado de que não 

trabalho e coloco outra pessoa em meu lugar para fazer hora 

extra, mentira! Terá de provar, aliás, não tenho que provar nada 

a ninguém em redes sociais, troque ideia comigo e não fique 

falando merda em redes sociais. Mostrei a Palomino, somente 

hoje, em visita, das 07 horas às 18 horas, visitei 15 residências, 

isto ocorre todos os dias, de segunda a segunda, não devo nada 

para ninguém, nunca prejudiquei a vida de ninguém, é mais fácil 

prejudicar a minha própria. Conversei com Gerson Rossi, que 

falou que ao meio dia faltou motorista, se o funcionário não 

tiver bom senso e ter amor ao próximo, faltará, porém a 

ambulância está lá, quando trabalhei de dia, podem perguntar a 

Neto, Fábio Mota o conhece, trabalhava com micro-ônibus, 

nem alavanca de câmbio para cambiar o ônibus tinha, mesmo 

assim não deixava nenhum paciente para trás. Quando saí para 

trabalhar no período da noite, foi necessário colocar três 

motoristas em meu lugar, há motorista que, para isso não 

acontecer, pediu até afastamento. Vocês que me denunciaram 
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em redes sociais, bando de covarde, convido vocês a andarem 

dois dias comigo, quero ver se vocês aguentam fazer o que faço, 

pois o faço com amor e não preciso aparecer para ninguém, 

bando de covarde, que fica atrás de redes sociais, porque não 

tem moral para ajudar ninguém, não levanta uma palha, bando 

de vagabundo, me desculpa, presidente. Quando me virem na 

rua, andando de chinelo de dedo, em cima do meu trator, é 

porque não devo nada para ninguém e não sou idiota de 

ninguém, só sabe usar e ficar atrás disto, bando de vagabundo. 

Não acho errado usar essa ferramenta, pois ela é boa, mas só o 

é nas mãos de pessoas que sabem usar e quem não sabe quer 

usar como vantagem nas costas dos outros, para depois se 

promover e sair como candidato a vereador, bando de 

vagabundo. Desculpa, presidente”. Vereadora Maria 

Helena Scudeler de Barros: “Senhor presidente, senhora 

vereadora, senhores vereadores, público ainda presente, boa 

noite. Quero dizer ao Vereador Gebe que vejo com muito 

respeito sua manifestação na Tribuna, gostei muito do que 

colocou e minha angústia é igual a sua: é a Casa, a Câmara, a 

Casa Legislativa. Com este momento difícil que passa o país, 

não vejo a reação dos vereadores, é isso que me incomoda, por 

isso, quando o senhor se manifestou, pude dizer e avaliar que 

houve, pelo menos, uma disposição de falar sobre o assunto. 

Respeito a Mesa e amanhã já teremos uma reunião, está 

marcada para às 10 horas, para discutirmos sobre o assunto, 

porque acho que, como falou Vereador Marcos, ele abriu aqui a 

questão e falou, não vejo reação de vereadores virem para 

discutirem sobre o assunto e acho que temos que discutir, peço 

isto desde o início, porque não se trata de um vereador, se trata 

da Casa, de uma prática comum, é isso que me incomoda, e 

muito, pois o cidadão merece uma satisfação desta Casa. Muito 

obrigada e boa noite”.  Como o próximo orador, Vereador 

Moacir Genuário, desistisse da palavra, ocupou lugar, na 

tribuna, o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor 

presidente, senhores membros da Mesa, caros senhores 

vereadores, público presente, novamente, boa noite. Senhor 

presidente, quero fazer uma pequena correção, pois naquela 

hora estava meio entusiasmado com o assunto e falei que os 



  

                                             

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo 

 

 

1 

aviões haviam jogado bomba em cima do hangar e da 

administração do Aeroclube, mas não foi, foi em cima de uma 

aeronave que estava em solo. A autora daquela frase: “um povo 

sem história, é um povo sem memória”, é uma senhora, 

historiadora, chamada: Emília Viotti. Em nossa reunião do 

MMDC discutimos sobre vários assuntos e entramos no assunto 

sobre as placas de Mogi Mirim, das placas da cidade contendo 

os nomes de personalidades e muita gente nem sabe quem são 

essas pessoas, o que é o caso do Senhor João Teodoro, que foi 

advogado, atuou na política de Mogi Mirim e foi professor, 

muita gente não sabe disto, assim como Coronel João Leite, 

João Alves, Coronel Guedes. Com isso, queremos reavivar isto 

nas escolas, para que essa história não desapareça, assim como 

a história do bunker de Mogi Mirim, sendo o único existente em 

nossa região e que passará por reformas. Agora, mudando de 

um assunto para o outro, a Comissão de Ética, cujo presidente 

é o Senhor Cristiano Gaioto, sou vice-presidente, Vereador 

Tiago Costa, Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros e 

Vereador André Mazon, fazem parte, nos reuniremos e faremos 

o devido processo de apuração dos fatos, dentro da legalidade e 

sem sensacionalismo. Aviso aos que querem explorar o assunto: 

não percam o tempo, porque o que colocaremos no relatório 

final de nossos trabalhos é a verdade, é a legalidade, é isso que 

o que faremos. Um outro assunto, tenho que tecer elogio ao 

Secretário José Paulo, pois vários moradores das Chácaras 

Planalto Bela Vista, disseram que as lâmpadas colocadas 

iluminam quase 50 metros de distância do local que foram 

colocadas e não é mais preciso deixar aquela pequena lâmpada 

acesa, do lado de fora da casa, no período da noite, pois as 

lâmpadas iluminam barbaridades. Meus parabéns ao Secretário 

José Paulo e agradeço, de coração, todo o pessoal das Chácaras 

Planalto Bela Vista, que pediu para que fizesse esses 

agradecimentos a ele. Muito obrigado, uma boa noite a todos e 

uma boa semana para o povo de Mogi Mirim, um abraço”. Com 

a palavra, Vereadora Sônia Regina Rodrigues: desiste. Com a 

palavra, Vereador Tiago César Costa: “Senhor presidente, este 

assunto da questão da saúde, o qual trouxemos hoje e vários 

vereadores falando desse problema de internação, na Santa 
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Casa, o que acontece direto, o que mais me preocupa é, 

realmente, essa falta de mão de obra, pois estão sem 

funcionários, como já disse aqui, para fazer o mínimo que seja, 

como uma limpeza, segundo relatos, o que agravou essa 

superbactéria é que, vários hospitais em nossa região já foram 

fechados, assim como UTIs – Unidades de Terapia Intensiva, 

por conta desse tipo de superbactéria que há dentro delas, o que 

é muito grave, porque imaginem a nossa UTI fechada, por conta 

desse surto ocorrido em agosto e setembro, a Secretária de 

Saúde e o prefeito tem que olhar de uma forma mais especial 

para a saúde de Mogi Mirim. Os munícipes mogimirianos não 

podem ficar nos ligando, pedindo pelo amor de Deus, para 

ajudar na internação de uma pessoa na Santa Casa, na UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento, isto na última semana, ocorreu 

frequentemente, como já disse anteriormente, foram quatro 

pessoas pedindo para mim, pois há cinco dias pedia para a UPA, 

não aguentava mais de dor, constataram que o rapaz já estava 

com a vesícula estourada, aquilo poderia ir para os outros 

órgãos e possivelmente ele iria a óbito, mas ninguém viu isto, 

foram quatros dias mandando o cara embora. A questão é: até 

quando a população de Mogi Mirim se humilhará? Tudo bem 

que somos representantes do povo, mas não temos o poder que 

tem a Secretária de Saúde, é complicado também para nós, sem 

conhecermos a questão médica e falar para o médico o que ele 

tem que fazer. Os médicos da UPA, pelo amor de Deus, não sei 

se é descaso, se é a demanda, se é a falta de competência 

mesmo, se não estudou direito, se a formação está deficiente, 

cansamos de vir aqui e falar sobre esses problemas, parece que 

ninguém resolve, ao invés disto parece que apenas aumenta. Se 

desde abril, o mês em que ocorreu a intervenção, a Secretária de 

Saúde teve tempo para planejar e a Santa Casa sabendo que 20 

colaboradores saíram da entidade e não há uma faxineira 

específica para ficar na UTI, quanto a isto, pediram contratação, 

mas não tomaram providência até agora, Vereador Magalhães. 

É uma questão de vida, de qualquer pessoa, tenho uma irmã que 

está contaminada com uma superbactéria e contraiu na Santa 

Casa, há dez anos ela luta pela vida, com idas e vinda de 

internações, é terrível para quem tem esse tipo de bactéria,  
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somente quem passa sabe do sofrimento que isto traz para a 

família e para a pessoa, com o tanto de medicação que ela 

precisa tomar quando adquire esse tipo de bactéria e isto é algo 

muito sério. Neste momento quero pedir ao senhor, Vereador 

Magalhães, que é líder do governo, pois são vidas que imploram 

para nós, vereadores, para uma internação, a Santa Casa está 

sem mão de obra adequada e suficiente para realizar esse tipo 

de trabalho, hoje não é mais a Irmandade Santa Casa, é o 

prefeito e a Secretária de Saúde. O senhor sabe e sempre lutou 

pela ética, a pessoa precisa de vida, de saúde, não tem como 

deixarmos a pessoa se perder, não tem como enxergarmos esse 

quadro e não fazermos nada. Com relação a essa questão do 

tumulto que está aí fora, de vídeo gravado por assessor, de ex-

assessor, como falei, também sou membro da Comissão de 

Ética, se esse protocolo chegou hoje e foi encaminhado à 

Comissão, o que tem de parar é este “zum zum zum” que está 

aí fora, se entendem que é prática de um crime, que vá ao 

Ministério Público, porque a Comissão de Ética não é 

competente para apurar crime, a Comissão de Ética faz 

julgamento político, de certa forma?! Sou um cara que sempre 

levantou bandeira contra a corrupção, seja aqui, defensor da 

Lava Jato, se provas chegarem em minhas mãos, espero que a 

Comissão seja ética, de verdade, e se há esse tanto de provas 

que esses ex-assessores estão falando nos corredores da Câmara 

Municipal, que inclusive mostraram provas para um monte de 

gente aí fora, em Mogi Mirim, que levem ao Ministério Público 

e há um crime, ele é um órgão competente para receber essa 

denúncia. Agora, chamar um vereador nos bastidores, depois 

chamar um assessor de outro vereador e ficar generalizando?! 

Sou contra a corrupção, seja aqui na Câmara, seja no Governo 

Federal, sou um defensor da Lava Jato e se existir sujeira nesta 

Câmara, deve-se passar a limpo, deve-se mesmo cassar mandato 

e quero que a Comissão de Ética tenha um compromisso com a 

ética e que esses ex-assessores sejam homens, se há um crime, 

que vão ao Ministério Público e também denuncie a ele, porque 

o julgamento da Comissão de Ética é político, deixarei isto bem 

claro: não temos, aqui, o poder de instaurar um inquérito 

policial contra um vereador, ou vereadora, denunciado nesta 
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Casa de Leis. Se há mais assessores usurpados em seu dinheiro, 

que também procurem o Ministério Público, que denunciem 

essa prática corrupta dentro desta Casa, pois o que adianta 

limparmos o quintal da Lava Jato, falar de Zé Dirceu, Lula 

Livre, se a sujeira está dentro desta Casa?! Não colocarei sujeira 

embaixo do tapete de ninguém! Se há provas e documentações, 

encaminhe ao Ministério Público, esses assessores ficam o dia 

inteiro fazendo fofoca no bastidores da Câmara Municipal, é o 

dia inteiro mostrando e plantando provas para todo mundo, leve 

para o Ministério Público, pois não sou promotor, nem 

delegado, para falar se o assessor ou vereador, ou a vereadora, 

ou assessora, cometeram algum crime, que procure os órgãos 

competentes. Como Comissão de Ética avaliaremos isto 

eticamente e que ela o seja para avaliar as questões e as provas 

que serão colocadas nesse processo, se as forem colocadas. O 

documento que o rapaz protocolou hoje, ele mandou para mim, 

de novo, escreveu que presenciou a “rachadinha”, no gabinete 

do vereador, até quando vai isso, sem apresentar provas?! Sejam 

homens e vão ao Ministério Público, e na delegacia, se houve 

algum crime. Quero deixar bem claro que a questão da 

Comissão de Ética o julgamento é diferente. Boa noite, senhor 

presidente”. Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra: 

“Senhoras vereadoras, senhores vereadores, saudações já feitas, 

preciso corrigir uma falha que cometi. No dia 05 de novembro 

fiz agradecimento às várias pessoas que ajudaram a fazer a 

Medalha João Teodoro e não fiz agradecimento a uma pessoa 

que realmente ajudou e colocou a mão na massa, que é a Carla 

Maria Mazottine e Carla, muito obrigado, por tudo. Para os 

senhores terem noção, seguimos o protocolo cerimonial de 

Brasília, este estudo foi realizado por Carla, ela é quem colocou 

tudo nos trilhos, por isso, a você, Carla, nosso muito obrigado 

em nome da Câmara Municipal, do presidente e de todos os 

vereadores e obrigado a você, minha amiga do coração, você 

sabe que a agradeci oficialmente, mas deixo agora registrado na 

Casa de Leis, obrigado, querida. Bom, senhores, não posso 

deixar passar em “branco” esta semana, pois na quarta-feira será 

o dia da Consciência Negra. Ontem, assistindo ao Fantástico, 

fiquei absurdado, com a quantidade de crimes e injúrias raciais 
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estão acontecendo, a internet virou um portal de ofensas e 

graças a Deus percebo que as pessoas estão reagindo e o último 

estudo que saiu, pelo site Catacra Livre, hoje os negros já são a 

maioria nas universidades do Brasil, graças a Deus, o trabalho 

continua firme e a luta continua longa. Estar aqui, na Câmara 

Municipal, neste mandato, sendo o único negro, sabia que você 

falaria isso, eu e Gebe, é uma honra, porque percebo que 

represento muitas pessoas e muitas famílias, muitas pessoas que 

olham para mim com olhar de admiração, tenho uma grande 

preocupação em fazer um trabalho consistente, transparente, 

justo e honesto, independentemente de ser negro, ou não, acho 

que o trabalho é de quem votou em mim e quem também não 

votou, sou apenas um servidor público, independente de ser 

negro, ou não. Sei que a população negra nos olha com olhar 

diferente, como representantes delas, aqui, não é, Gebe?! Que 

todos os negros façam, na verdade, o seu trabalho, levantem a 

cabeça e corram atrás de seus sonhos, lutem sempre e não 

desistam nunca. Vocês ouvirão vários “nãos”, mas a cabeça 

deve estar erguida e acreditar nos sonhos, é isto que vale a pena. 

Viva Zumbi dos Palmares! Boa noite a todos”. Com a palavra, 

Vereador André Albejante Mazon: “Voltando então, pois não 

deu tempo de falar sobre tudo, na primeira fala, há ainda mais 

dois assuntos que não posso deixar de comentar. O primeiro é 

que, na sessão do dia 04, um projeto de lei foi votado e 

aprovado, nesta Casa, sobre o valor de R$ 100.000,00 de 

emendas parlamentares, os quais recebemos para plantões 

médicos na UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Essa 

conquista foi um trabalho deste vereador, junto ao Deputado 

Edmir Chedid, já havia comentado sobre isto, antes de sair em 

licença, mas como foi votado durante este período, não posso 

deixar de vir aqui e agradecer a Casa pela aprovação e agradecer 

ao Deputado Edmir Chedid, atendendo a este pleito e mandado 

o valor de 100.000 para plantões médicos da UPA, que 

certamente melhorará o atendimento da UPA, com mais 

médicos, enquanto ainda tivermos essa verba para gastarmos. 

Obrigado, Deputado Edmir Chedid, é um deputado que mostrou 

um grande empenho em ajudar a cidade de Mogi Mirim, o que 

é uma novidade para mim, pois é um deputado que conheci a 
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pouco, aliás, conhecia muito, como empresário de ônibus, mas 

não como deputado, recentemente conheci seu trabalho 

parlamentar, é um cara que não falarei que me surpreendeu, 

porque, o conhecia como empresário e já sabia que ele era um 

trator, para trabalhar e por lutar por suas conquistas, o que me 

deixa orgulhoso e principalmente por olhar por Mogi Mirim. O 

outro assunto que não posso deixar de falar é sobre a CPI – 

Comissão Parlamentar de Inquérito, o qual pedi a prorrogação 

antes de viajar, por conta de alguns documentos que ainda não 

haviam chegado, na época comprometi-me com alguns 

membros desta Casa, pois assim que eles chegassem, correria 

para fechar o relatório o mais rápido possível, por isso quero 

avisar que os documentos chegaram e correrei para fechar o 

relatório e quem sabe até a última sessão deste ano, agora em 

dezembro, por isso correrei para tentar fechar a CPI o mais 

rápido possível, enviando esse relatório final, acho que está 

mais do que na hora de fechá-lo e manda-lo, para ver as 

consequências que ocorrerão e os próximos passos após a 

entrega do relatório final ao Ministério Público. Agora, antes de 

ir embora, foi tocado o assunto, por algumas pessoas, enquanto 

estava viajando ocorreu toda essa turbulência, de denúncias que 

chegaram a esta Casa, contra dois vereadores, no caso, que 

chegaram para o Conselho de Ética e temos que tomar muito 

cuidado com as denúncias que chegam, acho que temos que 

analisar detalhadamente, o trabalho desta Casa é apurar e o que 

Vereador Magalhães disse, farei das dele, minhas palavras. 

Podem ter certeza de que o Conselho de Ética apurará os dois 

casos e se necessário traremos a plenário, para que votemos e 

espero, de coração, que isto não aconteça, mas se necessário for, 

tomaremos essa medida. Podem ter certeza de que será apurado 

e os cinco vereadores que compõe o Conselho de Ética, posso 

dizer tranquilamente em nome de todos, pois conheço o trabalho 

deles e a seriedade com que trabalham, podem ter certeza de 

que o Conselho fará a sua parte. Ao pessoal de internet que 

bombardeia e diz que esta Casa não faz nada, tenham certeza 

que faremos, inclusive, assim que a denúncia chegou, o 

presidente correu, eu ainda estava em viagem, ele mandou 

mensagem e tentou agilizar o mais rápido possível para que isso 
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andasse rapidamente na Câmara. A denúncia chegou hoje e hoje 

sairá da Mesa, com a assinatura de todos os membros, o pedido 

e o encaminhamento dessa denúncia para o Conselho de Ética, 

a rapidez e a seriedade desta Casa está acontecendo, ao 

contrário do que dizem pelas redes sociais, a Casa faz a sua 

parte, assim que a denúncia chegou, deu-se início ao andamento 

e, com certeza, dentro do Conselho de Ética, será dada a mesma 

importância. Inclusive, marcamos uma reunião para amanhã, às 

10 horas, com o Conselho, para discutirmos sobre o assunto. É 

dada a serenidade e fica aqui o recado às redes sociais que falam 

que a Casa não está fazendo isso, mas é feito com rapidez e 

seriedade. Uma semana abençoada a todos, que Deus abençoe a 

semana de casa um de vocês”. Com a palavra, Vereador Cinoê 

Duzo: “Boa noite a todos. Diante às notícias ruins, tristes, acabo 

de ver, no Facebook, uma notícia maravilhosa e parabéns, desde 

já, ao ICA – Instituição de Incentivo a Criança e ao 

Adolescente, que está entre as 100 melhores ONGs do Brasil, 

temos que parabeniza-los, porque o trabalho que lá é realizado 

é sensacional. Peço licença para chamar aqui o Vereador 

Alexandre, por gentileza, neste meu tempo, o que tem seu dedo, 

sua mão, seu braço, o abraço, naquela instituição, por favor, 

com esta notícia maravilhosa, por gentileza, não será eu quem 

falará com o coração, embora fale sempre com o coração, 

referente ao profissionais que lá trabalham, por favor, 

Alexandre, diante a esta notícia maravilhosa”. A palavra é dada 

ao Vereador Alexandre Cinta, que discorre: “Obrigado, 

Vereador Cinoê. A ICA – Instituição de Incentivo à Criança e 

ao Adolescente, está entre as 100 melhores instituições do 

Brasil, voltado para ONGS, em um trabalho com crianças e 

adolescentes, estão agora, neste exato momento, em uma 

premiação, como o senhor viu e fechará, este ano, com a meta 

de alcance de atendimento, chegando a quase 800 atendimentos 

em sua sede principal. Na próxima semana, ocorrerá um 

espetáculo em comemoração a este ano brilhante da ICA, nos 

dias 26 a 29 de novembro, no espaço da ICA, um lindo 

espetáculo e uma das pessoas que estão dirigindo é Tiago 

Barbosa, um ex-aluno da instituição, que saiu do Parque das 

Laranjeiras e hoje trabalha pelo mundo, voltando para dirigir 
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esse espetáculo e a instituição ICA encerra este ano com chave 

de ouro. A instituição é, realmente, uma referência, Gebe sabe 

disto, por conta de várias promovidas pela instituição, 

principalmente com relação ao trabalho de jovens e 

adolescentes, com várias capacitações, enfim, é uma entidade 

que é referência, inclusive conseguimos agora uma aprovação 

do novo espaço deles na Zona Leste, acho que a cidade ganha, 

nós e a população ganhamos, obrigado, Cinoê, por esse espaço 

e meus parabéns ao ICA, faremos uma moção e queremos que 

todos vocês assinem conosco. Muito obrigado”. Novamente 

com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Senhor presidente, para 

finalizar, por favor, Alexandre, seria indelicado de minha parte 

não citá-lo e não abraça-lo, este abraço vai para todas as pessoas 

que trabalham e dedicam-se na ICA, mais uma vez digo, que 

doam seu tempo para os outros, para as outras crianças, para 

recuperar, auxiliar, estimular, motivar e abrilhantar a toda 

família que necessita. Todos os funcionários, Alexandre, Deus 

os abençoe, que você retransmita este abraço. Muito obrigado a 

família Mazon, a todos que acreditaram nas crianças que não 

tinham solução, mas que provaram o contrário, provaram que 

todas as crianças têm um talento, por isso, pessoal da Instituição 

ICA, sensacional, pelo prêmio e pelo trabalho. Boa noite e 

obrigado”. Como não houve mais oradores inscritos par a falar 

em “Explicação Pessoal”, o Sr. Presidente determinou fosse 

guardado um respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo 

passamento do senhor Oscar Silva – servidor público. 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 às 22h56 do que, para constar, determinou a 

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

discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 


