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         ATA DA TRIGÉSIMA NONA (39ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

Aos vinte e cinco 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 Nona (39ª) 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 22 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) e Tiago César 

Costa (17), conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas 

apostas na Folha de Presença - Registro de Comparecimentos e 

Faltas dos Srs. Vereadores às Sessões da Câmara, anexa ao final 

da presente ata, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos 

da presente sessão. Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo 

Único, do Artigo 106, da citada Resolução, convidou o 

Vereador Tiago César Costa para que procedesse a leitura de 

um trecho da Bíblia Sagrada. Cumprida dita providência, dando 
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por iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.  

Presidente submeteu à apreciação do Plenário as atas da 

vigésima quinta (25ª) e vigésima sétima (27ª) sessões 

ordinárias, realizadas em 12 e 26 de agosto de 2019, a quarta 

(04ª) sessão extraordinária, realizada em 19 de agosto de 2019 

e Ata da Sessão Solene Medalha “Presidente João Teodoro”, 

realizada em 18 de novembro de 2019, a qual depois de achada 

conforme e aprovada, foi devidamente assinada pelos 

Vereadores Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e Luís 

Roberto Tavares, respectivamente, o Presidente e o 1º 

Secretário. EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06 (SEIS) DE 

2019, “de Sessão Extraordinária”, assim redigido: 

“VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO, Presidente da Câmara Municipal de 

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

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

09 de novembro de 2010 (vigente Regimento Interno), 

DECIDE convocar SESSÃO EXTRAORDINÁRIA da 

Câmara Municipal para o dia 25 de novembro de 2019, 

segunda-feira, logo após o encerramento da 39ª Sessão 

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

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

no § 1º, inciso I, do Artigo 171 do Regimento Interno: 1. 

Projeto de Lei nº 104, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, 

“dispondo sobre alteração da Lei Municipal nº 5.922, de 17 de 

julho de 2017, e dá outras providências”. Parecer da Comissão 

de Justiça e Redação e Parecer Conjunto, com emendas 

modificativas das Comissões de Educação, Saúde, Cultura, 

Esporte e Assistência Social e de Finanças e Orçamento. “Ex-

vi” do disposto no § 1º, inciso III, “d”, do Artigo 171 do 

Regimento Interno: 2. Projeto de Lei nº 106, de 2019, de 

autoria do Vereador Tiago César Costa, “dando denominação 

oficial à Rua 21, localizada no Loteamento Parque das 

Laranjeiras, de Rua Albina Machado Costa”. Pareceres das 

Comissões de Denominação de Vias e Logradouros Públicos e 

de Justiça e Redação; 3. Projeto de Lei nº 110 de 2019, de 

autoria do Vereador Geraldo Vicente Bertanha, “dando 

denominação oficial à Rua 18, localizada no Loteamento 
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Residencial Reserva da Mata, no Morro Vermelho, de JOSÉ 

LUIZ DE OLIVEIRA”. Pareceres das Comissões de 

Denominação de Vias e Logradouros Públicos e de Justiça e 

Redação; 4. Projeto de Lei nº 129, de 2019, de autoria do 

Vereador Alexandre Cintra, “dando denominação oficial ao 

Logradouro Rua Projetada 04 do Loteamento W. Park – 

Rodovia João Toselo – de ODETTE COPPOS”. Pareceres das 

Comissões de Denominação de Vias e Logradouros Públicos e 

de Justiça e Redação; 5. Projeto de Lei nº 131, de 2019, de 

autoria da Comissão de Denominação de Vias e Logradouros 

Públicos, “dando denominação oficial às estradas que 

atravessam o Assentamento 12 de outubro no Horto Vergel”. 

Pareceres das Comissões de Denominação de Vias e 

Logradouros Públicos e de Justiça e Redação. “Ex-vi” do 

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

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

Cristiano Gaioto, “concedendo o Título de Cidadão 

Mogimiriano ao Deputado Estadual RAFAEL FERNANDO 

ZIMBALDI”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento; 7. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 23, de 2019, de autoria do Vereador Alexandre 

Cintra, “concedendo o Título de Cidadão Mogimiriano ao 

Deputado Federal CARLOS HENRIQUE FOCESI 

SAMPAIO”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento. EM PRIMEIRO TURNO: 

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

Interno: 8. Projeto de Lei nº 77, de 2019, de autoria do 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha, “dispondo sobre a 

obrigatoriedade do manejo e destinação adequados dos resíduos 

sólidos gerados em eventos públicos, no âmbito de Mogi Mirim, 

para as associações e /ou cooperativas legalmente estabelecidas 

no Município”. 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. Com 

02 emendas aditivas da Comissão de Educação, Saúde, Cultura, 

Esporte e Assistência Social, ficando, pois, os (as) Senhores (as) 

Vereadores (as), notificados (as) da Sessão Extraordinária em 

questão, nos termos regimentais. Dado e passado nesta cidade, 
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na Secretaria da Câmara Municipal, em 25 de novembro de 

2019. VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Presidente da Câmara”. Posto isto, a 

sessão foi suspensa às 18h47, para cumprimento do disposto no 

Requerimento nº 581/2019, de autoria do Vereador Luís 

Roberto Tavares, convidando o Senhor Milton Rodrigues 

Junior, Coordenador Regional do ITESP, para explanar sobre o 

Programa “Cultivando Negócios”. Na sequência deu ciência à 

Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei 

nº 140, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos 

Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº 102/2019, 

datada de 14/11/2019, objeto do Ofício nº 102/2019, de igual 

data, “autorizando o Município de Mogi Mirim a alienar, por 

doação, áreas de terreno de sua propriedade à Empresa “Vida 

Verde Indústria e Comércio de Insumos Orgânicos Eireli”, e dá 

outras providências”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 2. Projeto de 

Lei nº 141, de 2019, de autoria do Vereador Luís Roberto 

Tavares, “dando denominação oficial à Rua Projetada 01, 

localizada no Residencial Boa Vista de “RUA LÁZARA 

MARIA TAVARES”; (ao exame das Comissões Permanentes); 

3. Projeto de Lei nº 142, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi 

Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº 

104/2019, datada de 19/11/2019, objeto do Ofício nº 104/2019, 

de igual data, “autorizando o Poder Executivo a englobar e 

retificar áreas doadas a empresas que especifica”; (ao exame das 

Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do 

Regimento Interno); 4. Projeto de Lei nº 143, de 2019, de 

autoria do Presidente Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino, “declarando de utilidade pública a Associação 

Capoeira Ginga e Art.”; (ao exame das Comissões 

Permanentes). Ainda com os Ofícios nºs 102 e 104/2019, o Sr. 

Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou fossem os Projetos de 

Lei nºs 140 e 142/2019 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 
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pela Casa): nºs. Requerimento Nº 594/2019 - Assunto: 

REQUEIRO AO EXECUTIVO MUNICIPAL SE EXISTE 

ESTUDOS NO SENTIDO DE IMPLANTAÇÃO DE MÃO 

DUPLA NA AV BRASIL. Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. 

Requerimento Nº 596/2019 - Assunto: REQUEIRO AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL CÓPIA NA INTEGRA DO 

PLANO DE TRABALHO NO CONVÊNIO SANTA CASA 

SUSTENTÁVEL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA 

MUNICIPAL E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, INTERVENÇÃO SUS. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Requerimento Nº 597/2019 - Assunto: REQUER AO EXMO 

PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO QUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, INFORME SOBRE O ANDAMENTO DO 

CONJUVEMM – CONSELHO MUNICIPAL DA 

JUVENTUDE DE MOGI MIRIM. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Requerimento Nº 598/2019 - Assunto: SOLICITO 

INFORMAÇÕES AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO E A 

SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE, 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

DAS LIXEIRAS LOCALIZADAS NAS PRAÇAS E AREAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR.  Requerimento Nº 599/2019 - Assunto: 

SOLICITO INFORMAÇÕES AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO E A 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

INFORMAÇÕES SOBRE OS RECINTOS FECHADOS DO 

ZOOLÓGICO MUNICIPAL SEM ANIMAIS. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 600/2019 - 

Assunto: REQUER HOMENAGEM AO ICA - INSTITUIÇÃO 

DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE 

MOGI MIRIM – 100 MELHORES ONGs 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 846/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. 
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PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA 

AVENIDA DA SAUDADE, LOCALIZADA NO BAIRRO 

TUCURA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

847/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ALCINDO 

BARBOSA, LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DA 

IMPRENSA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

848/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA ALCIDES 

HORTÊNCIO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

SANTA HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº 849/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA YARA LEONOR DA 

COSTA MANSO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

SANTA HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº 850/2019 - Assunto: Solicito ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, através da 

Secretaria competente para que providencie uma ação: “Busca 

Ativa de Escorpiões nos Bairros de Mogi Mirim” a exemplo da 

ação realizada no cemitério local onde foram capturados 881 

(oitocentos e oitenta e um) escorpiões. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Indicação Nº 851/2019 - Assunto: Solicito ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, através 

da secretaria competente para que providencie estudo nas 

“Árvores Centenárias” da Avenida Santo Antonio cruzamento 

com a Alberto da Rocha Leão para ver se essas árvores não 

oferecem risco à população. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Indicação Nº 852/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE ESTUDOS 

PARA A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE REDUÇÃO 
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DE VELOCIDADE NA AVENIDA GUARANI, NO MOGI 

MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 853/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE ESTUDOS 

PARA A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE REDUÇÃO 

DE VELOCIDADE NA AVENIDA DR. JOÃO AVANCINI, 

NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 854/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NAS MARGENS DA RUA 

RYNALDO BORIN, NO JARDIM SBEGHEN II. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 855/2019 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA 

NAS MARGENS DA AVENIDA FRANCESCO IMPROTA, 

NO JARDIM SBEGHEN. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 856/2019 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NAS MARGENS DA 

AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 857/2019 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE a PODA NA COPA DAS ARVORES 

LOCALIZADAS NA AVENIDA DR. JOÃO AVANCINI, NO 

MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 858/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO NA 

ROTATÓRIA LOCALIZADA NA AVENIDA DR. JOÃO 

AVANCINI, NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 859/2019 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NOS ARREDORES DO 

ABRIGO DO PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO 

PRÓXIMO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, NO MOGI 

MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 860/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 
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DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS NA RUA PROFESSOR DANTE 

ALIGHIERI VITA, NO JARDIM DO LAGO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 861/2019 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

GOITACÁS, NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 862/2019 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO EM TODO O 

BAIRRO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 863/2019 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

RECUPERAÇÃO “URGENTE” NA PONTE LOCALIZADA 

ENTRE O PARQUE DAS LARANJEIRAS E O 

ASSENTAMENTO VERGEL. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 864/2019 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO MEIO FIO E DA 

GUIA NA RUA RUBENS DA SILVA TAVEIRA, NO 

PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 865/2019 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ARBORIZAÇÃO NO 

CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO ENTRE A 

RODOVIA ÉZIO MARIOTONI E O PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 866/2019 - Assunto: INDICO AO EXMO. 

SENHOR PREFEITO, QUE DETERMINE AÇÕES 

SISTEMÁTICAS, DO PODER PÚBLICO REFERENTES 

AOS TERRENOS VAZIOS DO BAIRRO MURAYAMA I, 

QUE FAZEM DIVISA COM O JARDIM MURAYAMA IV, 

VEM TRAZENDO TRANSTORNOS À POPULAÇÃO. 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. A seguir, o Senhor 

Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 

Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa 

(aprovadas pela Casa): Moção Nº 374/2019 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, 
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PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ VICENTE DA 

SILVA, OCORRIDO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019. 

Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Moção Nº 375/2019 

- Assunto: VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

AO ATLETA MOGIMIRIANO PATRYCK LANZA DOS 

REIS, PELA PARTICIPAÇÃO E ATUAÇÃO NA COPA DO 

MUNDO SUB-17- SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. 

Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Moção Nº 376/2019 - 

Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA O 

SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO, MARCOS 

ANTONIO DIAS DOS SANTOS, PARA ARTISTA 

PLÁSTICO E GRAFITEIRO ALEXANDRE FILIAGE PELO 

“MEMORIAL DO SAMBA” NO TEATRO DE ARENA DE 

MOGI MIRIM. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 

377/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE 

SILÊNCIO EM MEMÓRIA DA SENHORA MARIA 

CORDÉLIA BARBOZA DONEGÁ, OCORRIDO DIA 16 DE 

NOVEMBRO DE 2019. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 378/2019 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A 

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PELO 

TRABALHO DE RESTAURO DO MONUMENTO 

ALUSIVO AO DIA DA BANDEIRA DO BRASIL, PARA AS 

COMEMORAÇÕES DO DIA DA BANDEIRA, 

COMEMORADO EM 19 DE NOVEMBRO. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Moção Nº 379/2019 - Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS PARA O GRUPO DE 

CAPOEIRA PROFESSOR WALTINHO TEIXEIRA PELA 

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “UM GESTO DE 

LIBERDADE”, O MAIOR ENCONTRO DE CAPOEIRA DA 

AMÉRICA LATINA QUE ACONTECEU NO DIA DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA, 20 DE novembro NO MEMORIAL 

DA AMÉRICA LATINA EM SÃO PAULO. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. A seguir, o Sr. Presidente colocou à 

disposição dos Srs. Vereadores a seguinte 

CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 1649, 1650, 1651, 1652, 

1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 

1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 
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1674, 1675, datados de 26 e 27 de novembro e 02 de dezembro 

de 2019, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito 

Municipal, José Augusto Francisco Urbini, respectivamente, 

respondendo a respeito da Indicação nº 819/2019; Indicação nº 

820/2019; Indicação nº 821/2019; Requerimento nº 563/2019; 

Indicação nº 811/2019; Indicação nº 780/2019; Indicação nº 

814/2019; Indicação nº 816/2019; Indicação nº 808/2019; 

Requerimento nº 389/2018; Indicação nº 818/2019; Indicação 

nº 830/2019; Requerimento nº 583/2019; Indicação nº 

826/2019; Indicação nº 806/2019; Indicação nº 823/2019; 

Indicação nº 802/2019; Requerimento nº 562/2019; Indicação 

nº 836/2019; Indicação nº 837/2019; Indicação nº 673/2019; 

Indicação nº 831/2019; Requerimento nº 538/2019; Indicação 

nº 782/2019; Requerimento nº 551/2019; Indicação nº 

795/2019, desta Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos 

Senhores Vereadores interessados); Ofício nº. 0495/2019, 

datado de 27 de setembro de 2019, subscrito pelo Sr. Marcio 

Antônio de Paula Capato, Gerente de Sustentação ao Negócio 

da Caixa Econômica Federal, “comunicando a liberação de 

recursos financeiros, em 26/09/2019, no valor de R$ 7.717,27 

(sete mil e setecentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), 

destinados ao Município”; (arquive-se); Ofício nº. 0597/2019, 

datado de 24 de outubro de 2019, subscrito pelo Sr. Marcio 

Antônio de Paula Capato, Gerente de Sustentação ao Negócio 

da Caixa Econômica Federal, “comunicando a liberação de 

recursos financeiros, em 24/10/2019, no valor de R$ 66.068,89 

(sessenta e seis mil e sessenta e oito reais e oitenta e nove 

centavos), destinados ao Município”; (arquive-se); Ofício nº. 

0631/2013, datado de 08 de novembro de 2019, subscrito pelo 

Sr. Marcio Antônio de Paula Capato, Gerente de Sustentação ao 

Negócio da Caixa Econômica Federal, “comunicando a 

liberação de recursos financeiros, em 11/11/2019, no valor de 

R$ 1.799.726,24 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil e 

setecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), 

destinados ao Município”; (arquive-se); Circular, datada de 21 

de novembro de 2019, subscrito por Éderson Ferreira, Gerente 

de Relacionamento do Banco do Brasil, “comunicando que o 

Banco do Brasil efetuou, no dia 06 de novembro de 2019, a 
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liberação de recursos financeiros para o Município de Mogi 

Mirim, no valor total de R$ 60.804,00 (sessenta mil, oitocentos 

e quatro reais); (arquive-se); Circular, datada de 21 de 

novembro de 2019, subscrito por Éderson Ferreira, Gerente de 

Relacionamento do Banco do Brasil, “comunicando que o 

Banco do Brasil efetuou, no dia 24 de outubro de 2019, a 

liberação de recursos financeiros para o Município de Mogi 

Mirim, no valor total de R$ 1.462.176,00 (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais); 

(arquive-se). Não havendo mais proposituras ou quaisquer 

outros documentos para serem levados ao conhecimento do 

Plenário, não existindo tempo hábil e sendo o Expediente 

reduzido, conforme Artigo 211, do Regimento Interno, o Sr. 

Presidente suspendeu a Sessão às 19h26, conforme o disposto 

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

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

citado dispositivo e depois de nova chamada nominal dos Srs. 

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

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

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

trabalhos da "ORDEM DO DIA", submetendo à apreciação da 

Casa o que segue: ITEM ÚNICO: “ex-vi” do disposto nos 

Artigos 208, § 7º e 211 do Regimento Interno. EM 

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

Artigo 172 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 107, de 

2019, de autoria do Prefeito Municipal, “Estimando a Receita e 

Fixando a Despesa do Município de Mogi Mirim para o 

exercício de 2020”. Parecer da Comissão de Finanças e 

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

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

vereadores presentes, o Projeto de Lei nº 107/2019, do Prefeito 

Municipal); (à Ordem do Dia da próxima sessão, para ser 

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

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

dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", 

conforme determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº 

276/2010 (Regimento Interno vigente). Com a palavra, 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite, senhor 
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presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores 

vereadores, público presente, imprensa e internautas. Nesta 

segunda-feira venho para agradecer ao Tenente Mendes, que 

estava como delegado na Delegacia do Serviço Militar, em 

Mogi Mirim, o qual encerrou hoje suas atividades, passando 

agora a responder por Campinas, por isso, nossos jovens, que se 

inscreverão para servir ao Tiro de Guerra, continuarão o 

fazendo, porém, deterão outras ferramentas para fazerem a 

inscrição agora com facilidade, nesse sentido, pois poderão 

realizar a inscrição pela internet. As 12 cidades da região, 

correspondentes à Delegacia de Mogi Mirim, agora serão 

subordinadas à Delegacia de Campinas, que passa também a 

cuidar dessa documentação. Também gostaria de fazer um 

agradecimento pessoal, porque, na manhã de hoje, em um 

evento que ocorreu a transição do cargo, já que o Tenente 

Mendes não é mais delegado, tive a honra de ser homenageado 

com uma medalha do Exército, pelos trabalhos prestados ao 

Tiro de Guerra 02-023, de Mogi Mirim, um trabalho que faço 

desde que cheguei a esta cidade, independentemente do cargo 

de vereador, mas com o trabalho de jornalista, o qual sempre 

fiz, por isso quero agradecer, de coração, a homenagem ocorrida 

hoje, pela manhã. Quero cumprimentar também ao Vereador 

Jorge Setoguchi, que estava hoje ao meu lado, de manhã, e foi 

contemplado com a mesma honraria e senhor presidente, em 

nome da Câmara Municipal, agradeço a homenagem realizada 

hoje, no período da manhã, a este vereador. Obrigado, senhor 

presidente”. Com a palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi 

Júnior: “Senhor presidente, boa noite, a todos da Mesa, aos 

nobres colegas, vereadoras, vereadores, munícipes e imprensa. 

Primeiramente, é ainda um momento triste, porque há poucos 

dias comentamos aqui sobre a violência contra a mulher e 

novamente neste último final de semana, ocorreu um 

feminicídio, quero registrar nossa indignação e o conforto à 

família, quero fazer cumprimentando a Doutora Isabel Cristina 

de Campos Maluf, advogada e Presidente do Conselho 

Municipal da Mulher, está presente aqui, no Plenário, você tem 

uma grande missão como presidente desse Conselho e ela 

estará, aqui, no dia 28, no seminário promovido pelo nosso 
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Presidente Manoel Palomino. Também gostaria de fazer uma 

referência ao orçamento que acabamos de votar, de 2020, no 

valor de 493 milhões e é a primeira vez que consta nesse 

orçamento as emendas impositivas, votado por meio de uma lei, 

hoje é um momento histórico, nesta legislatura, com a 

possibilidade de votarmos o orçamento com uma participação 

efetiva, de uma porcentagem em que pudemos direcionar o 

custeio e as despesas do orçamento, o que hoje é muito 

importante para nós, vereadores, neste primeiro turno, para 

deliberarmos sobre o orçamento de 2020 e com certeza agora 

todos terão  o orçamento impositivo. Quero fazer alusão a dois 

requerimentos aprovados hoje, um é simples, referente as 

lixeiras dos espaços públicos, pois reparei e conversei com 

alguns secretários municipais, não há compra, nem um 

planejamento de compra de lixeiras, para a sua substituição, o 

que parece tão simples, não há. Vemos os espaços públicos e as 

lixeiras deterioradas com o tempo e não são substituídas, por 

este motivo, solicito ao Executivo, para que estude uma ata de 

registro de preço, uma forma de compra, para sempre 

disponibilizarem lixeiras dentro do almoxarifado da prefeitura, 

para que possa substituir aquelas em más condições. Temos que 

educar o povo, coloco isso, criticamos muito o povo, 

principalmente o brasileiro, que joga muita coisa no chão e se 

não oferecermos a lixeira, para ser colocada, também teremos 

uma parcela de culpa, é importante que o Poder Público 

contribua com essa educação cultural, que precisasse implantar 

junto aos brasileiros. Por último, gostaria de falar do 

Requerimento nº 599, tratando sobre o Zoológico Municipal, 

sou um frequentador, não assíduo, mas de dois em dois meses 

frequento o zoológico, pois gosto daquele ambiente, oferecido 

à população de Mogi Mirim. Quando fiz aquela indicação do 

título da Medalha “João Teodoro”, levei meu homenageado no 

dia seguinte, para conhecer o zoológico, até por sua formação 

em primatologia, quis mostrar a ele os animais que temos, uma 

forma também dele colaborar com o zoológico. Já, naquela 

ocasião, vi muitos recintos fechados, muitos que alguns meses 

atrás havia animais, que hoje não estão mais, o que chamou 

minha atenção, não apenas eu, mas muitos munícipes 
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questionaram-me sobre a escassez de animais. Lá há uma 

educação ambiental de excelência, com um trabalho e educação, 

com a Secretaria de Meio Ambiente, muito importante, porém 

é necessário que tenhamos os animais em exposição, 

logicamente dentro das regras, dentro daquilo que esteja de 

acordo com o bem-estar animal, é importante que o zoológico 

tenha uma atenção especial. Obrigado”. Com a palavra, 

Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor presidente, membros da 

Mesa, vereadoras, vereadores, produtores do Horto do Vergel, 

público presente, imprensa, boa noite a todos. No último dia 19 

ocorreu a comemoração do Dia da Bandeira, na Praça da 

Bandeira, em frente ao Imaculada. Neste dia, em 19 de 

novembro de 1969, foi construído um monumento pelo Rotary 

Clube, para a comemoração do bicentenário de Mogi Mirim, ele 

é usado para o hasteamento da bandeira, em todo dia 19 

novembro, foi mudado e pintado, estava, por último, na cor 

verde, neste dia ocorreu a restauração do monumento, que na 

verdade é um mármore branco, não conhecia o original, ficou 

muito bonito dessa forma. Essa restauração foi em 

comemoração aos 250 anos de Mogi Mirim, com as presenças 

de: Robertinho, Gérson, Cristiano, Magalhães e André, meus 

parabéns à Secretaria de Cultura e Turismo, realizando essa 

restauração e parabéns ao Marquinhos, Secretário da Cultura e 

Turismo. Boa noite a todos e obrigado”. Com a palavra, 

Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhor presidente, 

senhores vereadores, vereadoras, público presente, boa noite a 

todos. Antes de falar sobre o Parque das Laranjeiras, gostaria 

também de deixar meus sentimentos à família de Mariana, 

quero dizer que ninguém está mais suportando esse feminicídio, 

é preciso dar um basta nessa situação, precisamos conscientizar 

a população e descobrir o que está acontecendo com nosso 

Brasil e principalmente Mogi Mirim, porque ninguém aguenta 

mais, são famílias destruídas e marcas de uma cicatriz que 

ficará, infelizmente, para a família e amigos, para o resto da 

vida, isso é muito triste. Senhores vereadores, ao final desta 

sessão, gostaria que todos vocês tirassem uma foto com a jovem 

Luana Araújo, por sua realização do primeiro encontro de 

cadeirantes, gostaria que todos fizessem uma foto com ela e que 
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ela adentre ao Plenário depois do término desta sessão. Na 

semana passada falei sobre esse tema e tocarei nele, novamente, 

infelizmente, porque, no último dia 9 de novembro, em Mogi 

Mirim, caiu uma forte chuva na cidade e cobriu a ponte da rua 

32, a Rua Antônio Ferrete Meleiro, no Parque das Laranjeiras, 

deixando um buraco, o qual a Defesa Civil foi até o local para 

verifica-la, foi um pequeno buraco, suficiente para ficar o alerta. 

No dia 11 fiz um ofício e encaminhei ao prefeito, passando para 

ele sobre todos os problemas ocorridos, citando a obra que 

existia no Laranjeiras e que em todas as vezes que chove, vem 

muita lama para o córrego, parando nessa ponte, que agora está 

entupida, aliás, já estava. No dia 25, na Câmara Municipal, na 

segunda-feira passada, fizemos uma indicação sobre esse 

mesmo problema e nada foi feito, era apenas para desentupir a 

ponte. Agora, na sexta-feira, caiu um pé d’água, novamente, em 

Mogi Mirim, a água passou aproximadamente a cinco 

centímetros a cima da ponte e em uma sexta-feira, às 18 horas, 

um motorista de Mogi Guaçu, na divisa com Estiva Gerbi e 

Pinhal, não conhecendo o local, passou pela ponte e a água o 

arrastou para a parte de baixo da ponte, antes de acontecer, na 

última tentativa, não conseguindo segurar o carro, ele pulou do 

carro e dois passageiros também tomaram a mesma atitude, 

porque senão seria uma tragédia no Laranjeiras e já falei sobre 

esse assunto, mas, graças a Deus não aconteceu o pior, o carro 

foi arrastado e ficou, mais ou menos, um metro e meio abaixo 

da ponte, sumindo no meio da água. No sábado, de manhã, fui 

até lá e fiquei a tarde toda conversando com o assessor do 

prefeito, com o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos, 

com a Empresa Simoso, com a Secretaria de Agricultura, tudo 

para arrumar uma máquina, para retirar o carro do rapaz. Como 

a água levou tudo, deixou a tubulação de água, que serve toda a 

parte alta do Parque das Laranjeiras, sem água, por isso toda 

hora a água estourava, em um dos momentos o SAAE foi até lá 

e arrumou, estourou novamente e nós, moradores, eu, meu 

primo e mais alguns moradores, arrumamos, mas a tarde 

estourou novamente e arrumaram de novo. Ninguém consegui 

arrumar a máquina, nem a prefeitura, nem a Simoso, que é 

responsável diretamente, porque toda lama que sai da obra, está 
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indo para a ponte e queira, ou não, a Simoso, nem por 

cordialidade, nem por gentileza, mas por obrigação mesmo, 

porque ela é responsável pela obra e pelos efeitos dela, eles não 

fizeram nada. Solicitamos, ligamos e o assessor do prefeito 

ligou para a empresa e nada, apenas no domingo, de manhã, 

quando a água estourou novamente, o SAAE esteve no local e 

ele mesmo realizou o reparo e a manutenção, retirando o carro 

do rapaz. Se eu não ficar atrás e não ficar no pé esta semana, 

eles não limparão aquela ponte, eles não tirarão aquela sujeira, 

porque a ponte está entupida, isso é um descaso total, farei um 

novo ofício e não sei mais o que fazer, porque, na verdade, 

apenas a Promotoria Pública para resolver um boletim de 

ocorrência, pois é uma responsabilidade total, com ofício, 

indicação, com várias ligações que faço com a assessoria e essa 

situação não se resolve, pois antes de perdemos uma vida, 

precisamos resolver o problema. Há tantas coisas para falar, 

mas voltei no mesmo tema, espero que na próxima segunda-

feira não precise falar nisto novamente, um grande abraço a 

todos e boa noite”. Com a palavra, Vereador Marcos Antônio 

Franco: desiste. Com a palavra, Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros: “Boa noite, senhor presidente, senhora 

vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, 

comunidade do Assentamento Vergel e imprensa. “Médicos 

garantem controle da superbactéria”, será? Vereador Tiago 

Costa e eu, estivemos, hoje, às 11 horas, com a interventora 

Rosa Iamarino, com o responsável pela Unidade de Tratamento 

Intensiva – UTI adulta, Doutor Sérgio Urbini e Doutor Vitor, 

responsável infectologista. Deixarei aqui, pois, realmente, 

tenho respeito pelo cargo de vereador. Vereador Tiago recebeu 

denúncias na sexta-feira, à noite, sobre pacientes que 

retornaram à UTI, infectados com a bactéria, deixarei que ele 

transcorra aqui, em seu momento de fala, mas quero dizer aos 

senhores, que, Vereador Tiago e eu, estamos acompanhando e 

temos, em mão, as atas das assembleias que foram realizadas 

dentro da Santa Casa, datado agora, em novembro de 2019, a 

falta de funcionários. Senhores vereadores, a saúde se apequena 

nesta cidade, a Secretária de Saúde não traz resultado algum, da 

mesma forma que a educação se apequena e não traz resultado 



  

                                             

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo 

 

 

2 

nenhum. Estão deixando pacientes morrerem, por falta de 

funcionários, mas temos aqui a lista de comissionados, imensa, 

detalhada, indicada, enquanto o Judiciário alega que o 

município não pode contratar funcionários na Santa Casa e o 

Tribunal de Contas aponta que já passamos o limite prudencial, 

mas contratar comissionado, pode, e dentro da Santa Casa? Não 

pode, não é comum, foram 30 demissões, assim que decretada 

a intervenção. Hoje faltam 20 funcionários e não o há para o 

setor de limpeza, a denúncia é gravíssima, a qual Vereador 

Tiago colocará aqui, portanto, quero questionar a Secretária: até 

quando ficará no cargo? Não dá conta nem da educação. Temos 

informações gravíssimas, aliás, a ata mostra o que é o submundo 

da Santa Casa, está aqui para quem quiser a ler, definitivamente, 

falta de limpeza gera bactéria, está aqui, não temos funcionários 

de limpeza e pode-se contratar comissionados. Até quando, 

senhor Prefeito Municipal? Morre-se lá, na Santa Casa, morre-

se aqui também, a banalidade é esta: lá morre, por que aqui não 

pode morrer? Um a mais, um a menos, é assim esta 

administração, é assim! Muito obrigada”. Com a palavra, 

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

vereadores, vereadoras, público presente, gostaria de iniciar 

minha fala parabenizando ao nosso presidente, primeiramente 

pela lei do orçamento impositivo, a que acabamos de votar, 

constando já na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o 

próximo ano, em que os vereadores já fizeram seus 

desdobramentos daquele valor e também, hoje, em dose dupla, 

pelo “Primeiro Seminário de Enfrentamento à Violência 

Doméstica”, de autoria de vossa excelência, meus parabéns, 

hoje, é em dose dupla, por estes dois motivos. Hoje um projeto 

de lei foi lido e recebemos muitos pedidos de terrenos, de 

empresas querendo se instalar em Mogi Mirim, para ampliação 

e simplesmente o prefeito chamou essas pessoas para 

comparecerem ao gabinete, falando que não há terrenos para 

doação, hoje recebemos aqui um projeto de lei em que uma área 

foi doada para o Viva Verde, em 2000, 19 anos atrás, essa 

empresa não cumpriu com suas obrigações e em 2006 esses 

terrenos foram retirados e voltaram para o município, porém a 

Viva Verde continuou usando esses terrenos durante esses 19 
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anos. A prefeitura não tomou providências nenhuma, nem 

aluguel cobrou dessa empresa e simplesmente hoje recebemos 

um projeto de lei, de autoria do Prefeito Municipal, novamente, 

doando área para a mesma firma, sendo que há firmas na lista 

de espera, em busca de terrenos para ampliar os negócios, eu 

mesmo já fui no gabinete para falar com o prefeito a respeito e 

já pedi para o pessoal da prefeitura fazer o protocolo e não há 

mais o que fazer, ela está instalada na Avenida Pedro Botesi, 

estão pedindo pelo amor de Deus. Esta semana tentaram 

comprar um terreno na Chácara São Marcelo, na Cooperativa, 

receberam do Planejamento que lá não pode ser construído, eles 

iam comprar um terreno, porque há necessidade, senão acabará 

indo para Mogi Guaçu. Uma empresa, que desfruta há 19 anos, 

do terreno da prefeitura, ela retoma esse terreno e agora doa, 

novamente?! Apenas espero que a Comissão de Justiça e 

Redação e que as Comissões que passarão, analisem esse 

projeto com bastante cuidado e com delicadeza, pois há uma 

lista de espera, de empresas esperando a doação de terrenos e 

não conseguem porque não há terreno, acho um absurdo, porque 

chamam o proprietário no gabinete, para falar que não tem 

terreno e ainda falam para esperar e temos aqui um terreno, 

enrolado há 19 anos, com 13 anos retomado à prefeitura, que 

será doado novamente para a mesma empresa. Vocês podem ter 

certeza, temos que analisar esse projeto com bastante cautela, 

porque, pelo que vejo hoje, aqui, não terá meu voto favorável. 

Obrigado”. Com a palavra, Vereador Orivaldo Aparecido 

Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros da Mesa, 

senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, 

povo de Mogi Mirim, boa noite. Senhor presidente, hoje quero 

falar, novamente, insistirei no assunto toda vez que puder, pois 

eu, mais um amigo psiquiatra e mais um amigo médico 

ortomolecular, Doutor Júlio Alves, de Piracicaba, estamos em 

um trabalho para nos anteciparmos ao suicídio, porque depois 

que aconteceu, não se pode mais fazer muita coisa. Nos 

perguntamos: o que devemos observar no cotidiano de nossas 

vidas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, a fim 

de tentarmos evitar o suicídio? Na semana passada, 

conversando com Doutor Júlio, chegamos a algumas 
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pontuações importantes, falo agora, não apenas para vocês que 

estão aqui, agora, na Câmara, mas se possível para todos os 

internautas, porque neste ano de 2019 tive um infortúnio muito 

grande, de ter três pessoas muito próximas a mim, cometendo 

suicídio, acredito que muitos também conhecem algumas 

dessas pessoas. Fiquei surpreso em saber que hoje no segundo 

colocado de mortes, é o suicídio, que hoje ele é muito cometido 

na faixa etária de 15 a 20 anos de idade, muitos por conta das 

drogas e esses sintomas de doenças psicológicas, como: 

depressão, esquizofrenia, transtornos bipolares, de 

personalidade e outros,  são causas e a primeira delas é:  perda 

de motivação na vida; a segunda: perda do prazer em atividades 

que costumava gostar; a terceira é um pouco mais extensa, 

expressões como, você vai escutar da pessoas que estão à beira 

de um suicídio: “não aguento mais, só trago problemas, quero 

sumir, eu preferia não ter nascido”; diminuição na capacidade 

produtiva; isolamento; ficar longe de tudo e de todos; tristeza e 

desânimo intenso e constante; mudanças bruscas de humor, uma 

hora fica contente, de repente já está nervoso; mudanças bruscas 

de comportamento; pode-se observar; excesso de falta de sono 

ou sono demasiado; pessoas com abusos de álcool e drogas, 

estão cometendo muito suicídio e o pior é a necessidade de 

socorro, a pessoa deve ser encaminhada com urgência para um 

psicólogo, um psiquiatra, para receber ajuda da família e algo 

que observamos muito, hoje, no Facebook, com postagens 

negativas nas redes sociais, como: “não vejo graça nessas 

coisas, não vejo mais graça na vida”, o pior é a despedida e 

desapego de pessoas e coisas. São estas informações 

importantes para que divulguemos às pessoas, a fim de 

evitarmos um possível suicídio. Muito obrigado, senhor 

presidente”. Com a palavra, Vereador Samuel Nogueira 

Cavalcante: desiste. Com a palavra, Vereadora Sônia Regina 

Rodrigues: “Boa noite, presidente, Mesa, vereadora, 

vereadores, público presente, quero cumprimentar Márcia 

Francatto, que está hoje conosco, pela primeira vez, espero que 

você venha mais vezes e seja muito bem-vinda a Nazaré e a todo 

pessoal do Vergel, é um prazer sempre tê-los conosco. Também 

tenho várias coisas para falar, mas me atentarei apenas ao caso 
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do feminicídio que tivemos neste último final de semana, tive a 

infelicidade de estar próxima ao local e ser a primeira a chegar 

na hora do chamado, o rapaz ainda estava vivo, a mãe estava 

sobre a filha, uma cena muito terrível de ver, principalmente 

quando você conhece o histórico da vítima, sua família, pois 

estudei, morei e fui vizinha deles, sabendo o quanto a família é 

batalhadora e de boa índole, assim como a outra, sem nenhum 

currículo e de repente acontece uma desgraça como essa. 

Estamos no mês de novembro, de um mês que se discute em 

Mogi Mirim sobre a violência doméstica e o que a escola 

municipal fez sobre o assunto? A Isabel, do Conselho, 

participou comigo de algumas reuniões e algumas sugestões 

foram dadas. Você sabe, Isabel, o que foi feito no município, 

nas escolas municipais, sobre a violência doméstica durante este 

mês? Sim, entendo, temos a programação, temos muitos papéis, 

mas precisamos de ação. A delegacia da mulher só está sofrendo 

reforma e acontecendo, porque coloquei a mão na massa, pois 

fui atrás, está na hora do Poder Público se movimentar. Teremos 

uma passeata neste domingo, será lançado nas redes sociais e 

espero a participação máxima das pessoas, porque precisamos 

conscientizar, temos que parar de ficar no comodismo, 

precisamos nos levantarmos, porque quando morre uma mulher, 

não morre apenas ela, pois ela tem filhos, tem mãe, tem irmãos, 

colegas, família, sonhos que vão embora, há muitos 

profissionais afetados com a perda dessa pessoa, me abalo 

muito todas as vezes que preciso estar em um local como esse e 

a situação que fica dessas famílias, depois nos perguntamos: o 

que será feito? Acaba-se caindo no esquecimento, assim como 

tivemos a desgraça no acontecimento em menos de 30 dias, 

foram dois casos em Mogi Mirim, é uma média de 13 a 15 casos 

no Brasil, por dia, um outro caso aconteceu ontem em São 

Paulo, é como falei, aconteceu uma desgraça na região, sendo 

na mesma cidade, normalmente essa não é a estatística, porém 

ela existe e é pouco discutida, a conscientização é pouco 

trabalhada. Já falamos sobre vários pontos e em várias palestras 

que participamos, que muitas motivações levam a cometer essa 

atitude, mas, na verdade, o que é feito? Cumprimento ao nosso 

presidente pelo simpósio a se realizar na quinta-feira, acho 
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excelente e um bom começo para nos reunirmos e discutirmos 

sobre esse assunto, porém precisamos de mais ação, 

precisamos, realmente, nos unirmos e buscarmos meios, pois a 

polícia mesmo está defasada, estou com cargas de trabalho 

absurdas, como noturnas, pois trabalho todos os finais de 

semana e nesta quinta-feira estarei de plantão, faço uma imensa 

manobra para estar presente nesse seminário e o que o Estado 

está fazendo para isso? Uma correção de 5% no salário, a partir 

de fevereiro do ano que vem, não temos adicional noturno para 

trabalharmos, querem mexer em nossa previdência, onde 

buscaremos melhoras nisso? Confesso a vocês que estou nesta 

fala muito decepcionada, muito frustrada com o Poder Público, 

em uma forma geral, no que tem feito pelo cidadão e, 

principalmente pela mulher. No Brasil, a política pública para a 

mulher é um descaso, ouve-se falar muito e pouco a ser feito, 

vemos unidades de CEMPIs – Centros Educacionais de 

Primeira Infância, e escolinhas para crianças, que funciona de 

segunda a sexta-feira, com horários reduzidos e com duas férias 

no ano, com feriados, reuniões, essas mães levam suas crianças 

para onde? Já passou da hora de termos uma creche de verdade, 

que abra, no mínimo, 12 horas por dia, para a mulher poder fazer 

o horário que ela precisa, não é o horário que o Poder Público 

determina para a criança, pois a mulher precisa trabalhar, ajudar 

no sustento do lar, que paz ela tem para deixar seus filhos? A 

creche precisa funcionar de segunda a segunda, porque muitas 

mulheres trabalham de sábado e domingo, enquanto seus filhos 

ficam onde? Cheio de direitos trabalhistas, como ela coloca 

alguém dentro de sua casa? E com tanta violência que vemos, 

quem confia em deixar o filho dentro de uma casa, entre quatro 

paredes, com um desconhecido? Bom, como mulher, como 

política, ou como policial, vocês podem ter certeza que a minha 

luta será até o fim, enquanto respirar, lutarei para que possamos 

mudar essa situação, pois estou, realmente, decepcionada com 

o que vejo do Poder Público, de uma forma geral”. Com a 

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

presidente, amigos vereadores, vereadoras, público presente, 

imprensa e internautas. Como já antecipou aqui a Vereadora 

Maria Helena, os jornais, no fim de semana, foram como: 
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“superbactéria está sob controle”, segundo a Santa Casa, 

sabemos que hoje é a prefeitura quem comanda lá e a 

interventora em si, como Rosa Iamarino, Secretária de Saúde 

Flávia Rossi, Prefeito Carlos Nelson, que mais parece 

Gasparzinho, que nunca aparece para discutir os problemas da 

cidade, infelizmente, podem ver, quando há um problema, 

nunca vê-se o homem falar nada, é como se lavasse as mãos e 

deixasse a bomba estourar na mão de alguém. Também estou 

muito decepcionado, Vereadora Sônia, com a saúde de Mogi 

Mirim, que também envolve a questão de atendimento, como se 

a pessoa precisar em um caso de urgência, qual ambiente ela 

encontrará? Vê-se então notas da prefeitura, toda confusa, 

alimentando os jornais de uma forma, como também o Jornal O 

Popular, o próprio infectologista diz o seguinte: “ela (bactéria) 

só apareceu devido ao uso irracional de medicamentos e a falta 

de insumos para a limpeza do ambiente, que já foi solucionado, 

mesmo com uma equipe reduzida. Afirmou o infectologista”, 

olhem o que ele falou para O Popular. Depois ele vem para o A 

Comarca, nessa matéria de sábado, dizendo: “provavelmente 

haverá pessoas que deixarão de procurar o hospital, com medo 

de algo irreal e isso sim tira-se vidas. Segundo o diretor, estava 

tudo controlado e nenhum paciente estava infectado”, na nota 

da prefeitura a mesma coisa, como a nota oficial publicada no 

Facebook, que de tanto publicarmos nele as denúncias, aparece 

uma nota da prefeitura que nem eles sabem como explicarão 

essa situação, pois não há para algo que está registrado, na ata 

oficial consta que falta produto e 30 pessoas foram demitidas, 

por conta da falta de limpeza a situação se agravou, como 30 

pessoas pediram demissão da Santa Casa? Quem, no meio do 

desemprego, pede demissão? Isso é corte de despesa a mando 

de prefeito e de Secretária de Saúde, para cortar despesa falta 

insumos, falta produtos de limpeza, enquanto isso os cargos 

comissionados aumentam, porque o ano que vem tem eleição e 

o povo que morra, o problema é do povo, pois quero só cargo 

comissionado, amigo e irmão de fulano, indicado por vereador, 

por ciclano, podem por, esses podem ficar e por que o cara de 

pau, o prefeito fantasma não demitiu 20 funcionários 

comissionados, de sua nomeação de cargos políticos, amarrados 
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por alguma aliança política, colocando na Santa Casa alguém 

para limpar a Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, para 

ajudar a colocar medicamentos e insumos, naquele local, se 

dinheiro tem?! Pasmem, depois dessas declarações distorcidas, 

de prefeitura, de coletivas que não valem para nada e do senhor 

prefeito fantasma, que sumiu e não se pronuncia em nada, ele é 

realmente figurante no município, nem sei se fica na Pedro 

Botesi, falaram que ele está indo na academia para treinar, para 

fazer pilates, para lá e para cá, há um vídeo dele entrando na 

academia, sendo levado pelo “golzinho” da prefeitura, agora, 

para cuidar da saúde, quando a coisa está pegando, fala que está 

mal e está morrendo, quando a coisa pega ele some, porém 

durante a semana está treinando, fazendo pilates, o “golzinho” 

leva para baixo e para cima, leva para almoçar, para fazer 

negócios políticos, aí ele aparece. Fui procurado na sexta-feira, 

por conta de uma denúncia, com três pessoas na UTI, com a 

bactéria, como a situação está controlada, senhores mentirosos? 

Hoje fomos até lá para constatar se essas pessoas realmente 

estavam e sim, essas pessoas estavam na UTI, contaminadas 

com a bactéria. Fomos na vigilância sanitária para fazermos a 

denúncia formal, fizemos este documento e encaminhamos para 

a DRS – Departamento Regional de Saúde, de nossa região, 

documentamos e chamamos Paula, que estava na vigilância, 

pedimos uma vistoria na Santa Casa e a DRS, da 14ª região, 

coordenada pelo Senhor Benedito, virá aqui nesta semana e 

Carminha já mandou um e-mail para mim, eu e qualquer 

vereador que quiser, acompanharemos essa vistoria, in loco, na 

Santa Casa, porque mentirosos são vocês, que divulgaram atas, 

deram publicidade, falaram que havia bactéria, que não tinha 

limpeza, que faltava mão-de-obra e sabemos a quantidade de 

comissionado que têm nessa prefeitura, agora, vem com esse 

discurso furado de: “perdemos 30 funcionários na época em que 

assumimos a intervenção”, crie vergonha na cara, senhor 

prefeito! Isso é a mando do senhor, o senhor quer reduzir custos 

nas custas do povo pobre, porque o senhor usa o Albert Einstein, 

se o senhor quiser o senhor sai daqui de helicóptero e vai para 

São Paulo e o povo que se exploda, prefeito fantasma. 

Queremos uma posição e acompanharemos esta semana a 
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vistoria da DRS, in loco, na Santa Casa e queremos respostas 

para esses três casos que já estão protocolados e documentados 

na vigilância sanitária e a própria Santa Casa sabe disto, eu e 

Vereadora Maria Helena confirmamos hoje essas denúncias na 

própria Santa Casa, quer esconder a verdade do povo? A 

máscara cai e a verdade sempre vem à tona. Obrigado, senhor 

presidente”. Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra: 

desiste. Com a palavra, Vereador André Albejante Mazon: “Boa 

noite a todos, também recebi a denúncia do que vem 

acontecendo na Santa Casa e de suas atas, sabe o que não 

consigo e tenho uma dificuldade grande em entender, com 

relação a Santa Casa? Quando a administração realizou a 

intervenção ela alegava que era um problema sério de gestão e 

depois da intervenção o faturamento da Santa Casa aumentou, 

porque todos aqueles serviços que antes não mandavam, hoje é 

mandado para a Santa Casa e mais do que isto, ela deixou de 

pagar mais de 500 mil reais por mês de empréstimos, que a 

irmandade pagava e mantinha em dia, entende-se então que a 

Santa Casa tem mais de 500 mil reais por mês, em relação a 

administração anterior, dados de hoje, fora o aumento de 

arrecadação. Agora, qual é a desculpa? Se anteriormente faltava 

a gestão, como que agora, com “dinheiro sobrando”, pois é isto 

que alegavam, agora há mais dinheiro que a gestão anterior e a 

Santa Casa cheia de problemas. Alegam e soltam uma nota 

oficial referindo-se a superbactéria, falando que a culpa é da 

gestão anterior, mas a intervenção ocorreu no dia 05 de abril, ou 

seja, estão lá há nove meses, se eles têm conhecimento de que 

vem da gestão anterior, logo, conclui-se que saibam sobre a 

existência da superbactéria desde que assumiram, ou não 

poderiam fazer essa acusação, se sabem desde quando 

assumiram, o que fizeram até agora contra a superbactéria e 

deixaram que isto acontecesse? Quero saber qual é a desculpa 

dessa administração. Nessas atas, que já estão em suas mãos, 

Vereador Tiago, você verá que a própria administração 

reconhece que o dinheiro é insuficiente, isto foi dito em uma das 

reuniões deles, se não me engano há três meses, a própria 

administração municipal, interventora, reconhece que o 

dinheiro não é suficiente, aí pergunto: se não é suficiente agora, 
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como era suficiente com a administração, já que alegavam que 

era? Hoje reconhecem que não era, isso porque, lembrem-se, 

não pagam mais de meio milhão de reais por mês, de 

empréstimos para a Santa Casa, que a antiga administração 

pagava. Se essa administração chamava a antiga de 

incompetente, o que é a administração interventora da Santa 

Casa? Porque, se aquela era incompetente, são palavras da 

própria Administração Municipal, o que vocês são, Prefeito 

Carlos Nelson Bueno? O que é a administração interventora da 

Santa Casa? Sem pagar empréstimos, com mais arrecadações, 

acho que a resposta é óbvia e eu já sabia: incompetentes! Acho 

que passou da hora de pegar o bonezinho e ir embora, Carlos 

Nelson Bueno, primeiro por conta da Santa Casa e agora que 

reconhece que o dinheiro é pouco, melhore as condições, 

porque agora sei que vocês reconhecem que o dinheiro é pouco. 

Melhore as condições, dê condição para a irmandade trabalhar 

e deixa que eles trabalhem, pois hoje o custo administrativo da 

Santa Casa aumentou, com aqueles que trabalham na 

administração, diminuindo o operacional, que é aqueles que 

tocam o dia-a-dia e ninguém entende o motivo do aparecimento 

da superbactéria, eu entendo”. Com a palavra, Vereador Cinoê 

Duzo: “Boa noite a todos, gostaria de falar sobre o assunto: 

saúde de Mogi Mirim. Primeiro, quero render todos os meus 

aplausos àqueles que trabalham na Santa Casa de Mogi Mirim, 

o amor com que eles tratam as pessoas, fazendo o seu melhor e, 

com certeza, carregam o piano, que não é leve. Uma das missões 

mais árduas é da área da saúde, seja recepcionista, motorista, 

atendente, enfermeiro, serviços gerais, médicos, administrador, 

a todos vocês da Santa Casa: meu maior respeito. Quando se 

fala sobre o caos da saúde de Mogi Mirim, não podemos 

esquecer jamais daquele moleque que passou por prefeito desta 

cidade, denotou-a na área da saúde, da cultura, segurança, em 

todas as áreas, não podemos colocar a culpa apenas em uma 

pessoa, que pegou o bonde andando, não, pois há um início, esse 

moleque, Pinóquio, que correu até no desfile de 07 de setembro, 

fugindo da população, jamais podemos esquecer de quem 

instalou o caos nesta cidade, chamada Mogi Mirim. Os 

funcionários, todos que compõe a Santa Casa, estão, até hoje, 



  

                                             

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo 

 

 

2 

tentando consertar o estrago, juntando as peças desse quebra-

cabeça, quem é que arca com as consequências? A população e 

como dizem que ela tem a memória curta, sempre 

relembraremos: O Gugu, não o apresentador que morreu, mas o 

Pinóquio que passou por esta cidade, sentou e fez de conta que 

era prefeito, destruiu a cidade e se mandou, nunca mais viu-se 

o moleque, ele desapareceu. Por isso, população de Mogi 

Mirim, nunca esqueçam do tal moleque, do Pinóquio, pois ele 

pode voltar, mascarado por um grupo que tenta voltar à 

Prefeitura de Mogi Mirim, não apenas aponto o problema, darei 

uma solução, no caso da Santa Casa, que tinha um pronto-

socorro, como a UANA – Unidade de Atendimento Não 

Agendado, que foi fechada e em seu lugar abriu-se a UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento, que está em um estado de 

superlotação, é culpa dos funcionários? Jamais, pois eles estão 

tirando “leite de pedra”, a solução é: o antigo posto de saúde, 

em frente ao Centro Cultural, ainda há tempo e é uma sugestão, 

não sei se será acatado, mas por que não fazer um novo posto 

de saúde, um novo pronto-socorro, que desafogará a UPA, 

descentralizando-a e atendendo, sim, de maneira inteligente, 

todas as áreas e regiões da cidade. Para lembrar, aquele 

moleque, na cidade, nunca mais! Boa noite e obrigado”. Em 

seguida, o Presidente Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino fez um comunicado aos vereadores: “Bom, 

pessoal, quero aproveitar este momento para reforçar o convite 

para o nosso 1º Seminário de Enfrentamento à Violência 

Doméstica contra a mulher, ocorrerá na próxima quinta-feira, 

no dia 28, na Câmara Municipal. Gostaria de passar a 

programação rapidamente, é necessário realizar o 

credenciamento, por meio do e-mail da Câmara Municipal e 

vindo até ela, ou por telefone, as inscrições serão prorrogadas 

até o dia de amanhã, por conta de sua grande procura, por favor, 

venham participar, estão todos convidados, é necessário 

somente realizar a inscrição. Quero passar rapidamente como 

será a programação: às 08h30: credenciamento e recepção; 09 

horas: solenidade de abertura; às 09h30: palestra sobre o Projeto 

“Prevenção da Violência Doméstica com o Programa de Saúde 

da Família – PSF”, realizado pela Dra. Fabíola Sucasas Negrão 
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Covas, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado 

de São Paulo, desde 1997, Assessora do Procurador Geral da 

Justiça, no Centro de Apoio Cível e Tutela Coletiva, Núcleo de 

Direitos Humanos/Inclusão Social e Titular da Promotoria de 

enfrentamento da Violência Doméstica do Ministério Púbico de 

São Paulo, Capital. É idealizadora de um importante projeto, da 

Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde, na 

identificação de casos de violência doméstica, ou seja, se 

conseguirmos implantar esse projeto, com certeza o município 

e nossa região, poderão contribuir com a política pública, que 

não terá custos, pois as agentes de saúde estão diariamente nas 

casas e possuem vínculo com as famílias, sendo fundamentais 

nessa luta tão necessária. Às 10h30 ocorrerá o coffee brake; 

após às 11 horas: atuação das Agentes Comunitárias em Saúde 

na Prevenção da Violência Doméstica, com Catarina de Jesus 

Santos, agente comunitária de saúde da Cidade Tiradentes, com 

formação técnica em magistério e podologia, cursando 

faculdade de políticas públicas. Às 11h30: experiências do 

Município de Itajobi na Prevenção da Violência contra a 

mulher, com Elaine Ruggieri, diretora de saúde do Município 

de Itajobi; ao meio dia é o almoço e fica liberado para 

almoçarem onde quiserem e retornaremos às 13h30, com a 

palestra sobre o Projeto “Mãos Empenhadas, de Combate à 

Violência contra a mulher”, será realizado por Dra. Judite de 

Oliveira; após às 14h30 o “relacionamento abusivo e a 

dependência da mulher”, com Vilma Mendes, Policial Militar, 

graduada em Letras, pós-graduada e especialista em 

Inteligência Emocional; às 15 horas: a atuação da Guarda Civil 

Municipal na Prevenção à Violência Doméstica e Familiar, 

realizada por Elaine Navarro; às 15h30: Conselho Municipal do 

Direito da Mulher – CMDM, na “atuação do Conselho no 

enfrentamento e prevenção da violência contra a mulher”, será 

realizado pela Dra. Izabel Christina de Campos Maluf, que nos 

agraciou hoje com sua presença, ela é advogada e Presidente do 

Conselho Municipal da Mulher de Mogi Mirim; às 16 horas será 

aberto às perguntas e às 16h30 o encerramento. É um momento 

em que nossa cidade e todo país passam por problemas 

relacionados a isto, é o momento de muita importância e o 
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seminário vem ao encontro disto, conto com a presença de todos 

os vereadores e de toda população”. Como não houve mais 

oradores inscritos para falar em “Explicação Pessoal”, o Sr. 

Presidente determinou fosse guardado um respeitoso MINUTO 

DE SILÊNCIO pelo passamento dos senhores José Vicente da 

Silva e Maria Cordélia Barboza Donegá. 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 

20h38 do que, para constar, determinou a lavratura da presente 

Ata, a qual, após achada conforme, discutida e aprovada vai, a 

seguir, devidamente assinada. 


