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          ATA DA PRIMEIRA SESSÃO (01ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e 

vinte, 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 

Primeira (01ª) Sessão Ordinária do Quarto (4º) 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 31 de 

janeiro de 2020.  Às 18h30, feita a primeira chamada nominal 

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

no Artigo 109, da Resolução nº 276, de 2010 (Regimento 

Interno vigente) e se constatando haver número legal para o 

início dos trabalhos, conforme dispõe o Artigo 106, da já 

citada Resolução, eis que se encontravam presentes os Srs. 

Vereadores: Alexandre Cintra (01), André Albejante Mazon 

(02), Cinoê Duzo (03), Cristiano Gaioto (04), Fábio de Jesus 

Mota (05) Geraldo Vicente Bertanha (06), Gérson Luiz Rossi 

Júnior (07), Jorge Setoguchi (08), Luís Roberto Tavares (09), 

Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino (10), Marcos 

Antônio Franco (11), Maria Helena Scudeler de Barros (12), 

Moacir Genuário (13), Orivaldo Aparecido Magalhães (14), 

Samuel Nogueira Cavalcante (15), Sônia Regina Rodrigues 

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

respectivas assinaturas apostas na Folha de Presença - 

Registro de Comparecimentos e Faltas dos Srs. Vereadores às 

Sessões da Câmara, anexa ao final da presente ata, o Sr. 

Presidente deu por iniciados os trabalhos da presente sessão. 

Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 
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106, da citada Resolução, convidou o Vereador Cinoê Duzo 

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

Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte 

reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.  Presidente submeteu à 

apreciação do Plenário as atas da vigésima nona (29ª), 

trigésima (30ª), trigésima primeira (31ª) e trigésima segunda 

(32ª) sessões ordinárias e quinta (05ª) sessão extraordinária, 

realizadas, respectivamente, em 09, 16 e 23 de setembro; 07 

de outubro e 23 de setembro de 2019, as quais, depois de 

achadas conformes e aprovadas, foram devidamente assinadas 

pelos Vereadores Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e 

Luís Roberto Tavares, respectivamente, o Presidente e o 1º 

Secretário. Na sequência deu ciência à Casa, através de 

leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei nº 01, de 2020, 

de autoria da Vereadora Sônia Regina Rodrigues “instituindo 

Campanha Municipal de Prevenção a Violência Doméstica, e 

dá outras providências”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 2. Projeto de Lei nº 02, de 2020, de autoria da 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues, “instituindo Campanha 

Municipal de Prevenção ao Abandono e demais formas de 

Maus Tratos a Animais, e dá outras providências”; (ao exame 

das Comissões Permanentes); 3. Projeto de Lei nº 03, de 2020, 

de autoria da Vereadora Sônia Regina Rodrigues, “dispondo 

sobre o Programa de Redução Gradativa do número de 

veículos de tração animal e proibição de exploração animal 

para tal fim no Município de Mogi Mirim”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 4. Projeto de Lei nº 04, de 2020, de 

autoria Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior, “dando 

denominação Oficial à Estrada MMR 254 – Bairro 

Pederneiras de “José Luiz de Amoêdo Campos””; (ao exame 

das Comissões Permanentes); 5. Projeto de Lei nº 05, de 2020, 

de autoria do Presidente Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino, “instituindo o Programa Municipal CAD – 

Censo de Animais Domésticos”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 6. Projeto de Lei nº 06, de 2020, de autoria do 

Presidente Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino, “instituindo no âmbito do Município de Mogi 
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Mirim a instalação de “bueiros inteligentes”, a fim de reduzir 

o acúmulo de lixo nas bocas de lobo e alagamentos, e dá 

outras providências”; (ao exame das Comissões Permanentes); 

7. Projeto de Lei nº 07, de 2020, de autoria do Presidente 

Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, 

“dispondo sobre o funcionamento de gabinetes optométricos 

de profissionais habilitados para o atendimento à saúde visual 

primária na rede privada do Município de Mogi Mirim - SP”; 

(ao exame das Comissões Permanentes); 8. Projeto de Lei nº 

08, de 2020, de autoria do Presidente Vereador Manoel 

Eduardo Pereira da Cruz Palomino, “garantindo às mulheres 

vítimas de violência doméstica, prioridade nos programas 

habitacionais”; (ao exame das Comissões Permanentes); 9. 

Projeto de Lei nº 09, de 2020, de autoria do Prefeito de Mogi 

Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº 

01/2019, datada de 30/01/2020, objeto do Ofício nº 01/2019, 

de igual data, “dispondo sobre a abertura de crédito adicional 

especial, no valor de R$ 600.000,00”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 10. Projeto de Lei nº 10, de 2020, 

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

acompanhado de Mensagem nº 02/2019, datada de 

31/01/2020, objeto do Ofício nº 02/2019, de igual data, 

“autorizando o Município de Mogi Mirim, pelo Poder 

Executivo, a executar obras e serviços de benfeitorias no 

loteamento denominado “Domênico Bianchi”; (ao exame das 

Comissões Permanentes). Ainda com os Ofícios nºs 01 e 

02/2019, o Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou fossem 

os Projetos de Lei nºs 09 e 10/2020 apreciados em Regime de 

Urgência Especial, conforme previsto no Artigo 54 da Lei 

Orgânica – LOM de Mogi Mirim. Neste ponto, fez uso da 

palavra, Questão de Ordem, o Vereador Cristiano Gaioto, 

solicitando, ao Presidente da Câmara, que consultasse os 

nobres pares, solicitando, Votação em Bloco para os 

Requerimentos e Moções, com destaque à Moção nº 24/2020, 

solicitando a leitura, na íntegra, pela Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, o que foi submetido à votação, pelo 

presidente, e aprovado, por quinze (15) votos favoráveis a um 
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(01) voto contrário. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores os seguintes 

REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados 

pela Casa): Requerimento Nº 3/2020 - Assunto: Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno, informações junto à 

Secretarias Competentes, acerca das "Ações quanto aos 

trabalhos que vêm sendo realizados na região do Sol Nascente 

considerando as reclamações dos moradores e ofício 

anteriormente enviado ao gabinete por essa Vereadora, 

relatando as necessidades e solicitando providências”. 

Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Requerimento Nº 

5/2020 - Assunto: SOLICITA INFORMAÇÃO SOBRE 

PROJETO DE RETIFICAÇÃO DA CALHA DO CÓRREGO 

SANTO ANTONIO NA ALTURA DO POSTO EVOLUÇÃO 

PARA DAR FIM ÀS ENCHENTES NO CITADO CURSO 

D`ÁGUA. Autoria: MARCOS ANTONIO FRANCO. 

Requerimento Nº 7/2020 - Assunto: REQUER-SE AO 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SUA 

SECRETARIA COMPETENTE, INFORMAÇÕES QUANTO 

À ESCALA DE TRABALHO DO BEM ESTAR ANIMAL, 

BEM COMO SALÁRIOS E HORAS EXTRAS DOS 

FUNCIONÁRIOS. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. 

Requerimento Nº 8/2020 - Assunto: REQUER-SE A 

CONCESSIONÁRIA INTERVIAS PROVIDÊNCIA PARA 

QUE, COM URGÊNCIA, REALIZE ROÇAGEM DA ÁREA 

LOCALIZADA KM 60 DA SP 147 COM A RUA MANAUS 

– BAIRRO GETÚLIO VARGAS. Autoria: ANDRÉ 

ALBEJANTE MAZON. Requerimento Nº 9/2020 - Assunto: 

REQUER ALTERAÇÃO DE DIAS DE SESSÕES 

ORDINÁRIAS. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA 

DA CRUZ PALOMINO, ANDRÉ ALBEJANTE MAZON, 

GERALDO VICENTE BERTANHA, LUIS ROBERTO 

TAVARES, CRISTIANO GAIOTO. Requerimento Nº 

10/2020 - Assunto: REQUER AO EXMO PREFEITO 

MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO 

QUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

ENCAMINHE A ESSE VEREADOR QUAIS MEDIDAS 
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TÉCNICAS SERÃO TOMADAS PARA SANAR O 

PROBLEMA DE TRANSBORDAMENTO DO CÓRREGO 

SANTO ANTONIO TENDO EM VISTA QUE FOI 

DECRETADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº 11/2020 - 

Assunto: REQUER PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAR O GRUPO 

EXECUTIVO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 

MOGI MIRIM, NOMEADA PELA PORTARIA 43/2019, 

POR MAIS 90 (NOVENTA DIAS) Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº 

13/2020 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito de Mogi 

Mirim Carlos Nelson Bueno, informações junto à Secretaria 

Competente, quanto a reforma da UBS do bairro Santa Clara 

Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Requerimento Nº 

14/2020 - Assunto: REQUER SEJA ENVIADO CÓPIA DOS 

ESTUDOS TÉCNICOS DO TRÂNSITO PRÓXIMO AO 

CONDOMINIO COSTA AZUL, NESTA CIDADE. Autoria: 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Requerimento 

Nº 15/2020 - Assunto: REITERO A INDICAÇÃO 180/2019 

QUE SOLICITAVA ESTUDOS PARA INSTALAÇÃO DE 

DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE NA RUA 

HUBERT BUCCI, NO JARDIM QUARTIERI. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 17/2020 - Assunto: 

REQUEIRO A EMPRESA ELEKTRO QUE REALIZE A 

PODA DA COPA DE ARVORE LOCALIZADA NA RUA 

MAURO MARETI, EM FRENTE AO NÚMERO 514, NO 

PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Requerimento Nº 18/2020 - Assunto: 

REQUEIRO A EMPRESA ELEKTRO QUE ENVIE A ESTA 

CASA INFORMAÇÕES SOBRE AS QUEDAS 

CONSTANTES DE ENERGIA NAS PROXIMIDADES DA 

RUA MOIZES B. MORETO NO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento Nº 19/2020 - Assunto: REQUEIRO A 

EMPRESA INTERVIAS CONCESSIONÁRIA 

RESPONSÁVEL PELA RODOVIA SP 147 QUE REALIZE 
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OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA VAZÃO DO CÓRREGO 

QUE PASSA SOB A MESMA PARA EVITAR NOVOS 

INCIDENTES COMO O OCORRIDO NO MÊS DE 

JANEIRO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento Nº 20/2020 - Assunto: REQUEIRO AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL INFORMAÇÕES SOBRE O 

NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO PREVISTO NO 

ARTIGO 13 DA LEICOMPLEMENTAR 214/2007 EM 

CONSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO 

ARTIGO 2º DA LEI 4723/2009 SOBRETUDO NOS 

BAIRROS JARDIM TAINÁ E ALTOS DO MIRANTE, 

ONDE NÃO FORAM INSTALADAS AS PLACAS 

INDICATIVAS DE NOME DE RUA. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 21/2020 - Assunto: 

REQUEIRO ÀS SECRETARIAS DE OBRAS E 

HABITAÇÃO INFORMAÇÕES SOBRE O NÚMERO DE 

LOTES E CASAS COM PENDÊNCIAS QUE IMPEDEM A 

EMISSÃO DA ESCRITURA DOS MESMOS NO JARDIM 

CONQUISTA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento Nº 22/2020 - Assunto: REQUEIRO A 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INFORMAÇÕES 

SOBRE A CONTRAPARTIDA A SER DADA AO 

MUNICÍPIO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO 

LOTEAMENTO ÉSIO MARIOTONI. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 24/2020 - Assunto: 

REQUER AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE ENVIE 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA PRAÇA RUI BARBOSA. Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº 

25/2020 - Assunto: REQUER AO EXECUTIVO 

MUNICIPAL O ENVIO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO 

DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS DE NOSSA 

CIDADE. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Requerimento Nº 26/2020 - Assunto: SOLICITO 

INFORMAÇÕES AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO E A 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 
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INFORMAÇÕES JUNTO AOS TÉCNICOS DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SOBRE AS CONDIÇÕES 

DE UMA ÁRVORE DE GRANDE PORTE LOCALIZADA 

NA AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI – ZONA LESTE. 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 

27/2020 - Assunto: SOLICITO INFORMAÇÕES AO 

SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

SUPLEMENTAR ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA PARA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 28/2020 - Assunto: 

REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL ARQUITETO DR. CARLOS NELSON 

BUENO, INFORMAÇÕES SOBRE A MINUTA DE 

PROJETO DE LEI QUE “DISPÕE SOBRE A GESTÃO 

PARTICIPATIVA DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE 

MOGI MIRIM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 

ENCAMINHADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 

156/2019. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Requerimento Nº 29/2020 - Assunto: SOLICITO 

INFORMAÇÕES AO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO ACERCA DO REPASSE DOS 

VALORES CAPTADOS NO FUNDO DO IDOSO 

ATRAVÉS DE INCENTIVOS FISCAIS AS ENTIDADES. 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 

30/2020 - Assunto: REITERO REQUERIMENTO Nº 195 

/2019 DE 29 DE MARÇO DE 2019, SOLICITANDO Á 

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR 

PAULISTA S/A - INTERVIAS, ÓRGÃOS E 

DEPARTAMENTOS COMPETENTES ESTUDOS PARA 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MELHORIAS NO 

SISTEMA VIÁRIO NO TREVO DE ACESSO 

LOCALIZADO À SP-147 – km 55 +800 e dá outras 

providencias. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Requerimento Nº 31/2020 - Assunto: Solicito ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através 
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do Programa Bem-Estar Animal, informações sobre as 

condições dos canis e gatil, bem como número atual de cães e 

gatos aptos a adoção. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 

32/2020 - Assunto: Considerando os números de atendimentos 

de outros anos, solicito ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Carlos Nelson Bueno, através do Programa Bem-Estar 

Animal, informações sobre o número total de castrações, 

atendimentos/procedimentos, doações e resgates de animais, 

bem como número de denúncias apuradas no ano de 2.019, 

bem como de licitações realizadas e em andamento. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Requerimento Nº 33/2020 - Assunto: Requer informações do 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, sobre a viabilidade 

de atendimento da indicação n° 78/2.019, solicitando a 

implantação e instalação de cestos em todos os bueiros da 

cidade para coleta de lixos, conhecidos também por “bueiros 

inteligentes”, conforme medidas já adotadas em outros 

municípios. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 34/2020 - Assunto: 

REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO, ATRAVÉS DO CADASTRO 

MUNICIPAL, INFORMAÇÕES SOBRE O LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL JOÃO BORDIGNON. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Requerimento Nº 35/2020 - Assunto: 

REQUEIRO A EMPRESA GRUPO FÊNIX, ESTUDOS E 

INFORMAÇÕES PARA PROLONGAR O PERCURSO DAS 

LINHA 01, 03, 04 E 16 DE ÔNIBUS CIRCULAR URBANO, 

PARA ATENDER OS ESTUDANTES DO CEBE. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 36/2020 - Assunto: 

REQUEIRO AO EXECUTIVO MUNICIPAL 

INFORMAÇÃO A RESPEITO DO SERVIÇO DE 

ILUMINAÇÃO PUBLICA. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº 37/2020 - 

Assunto: REQUER AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE 

ENVIE INFORMAÇÕES A RESPEITO DO GRUPO 

EXECUTIVO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 
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MOGI MIRIM. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Requerimento Nº 38/2020 - Assunto: REQUER 

AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE ENVIE 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DO COMERCIO LOCAL E 

DIGITAL. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Requerimento Nº 39/2020 - Assunto: REQUER 

AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE ENVIE 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS PSR-PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE RUA DO NOSSO MUNICIPIO. Autoria: 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Requerimento 

Nº 40/2020 - Assunto: Requer informações do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, sobre 

quando será enviado o projeto de lei que estabelece multas a 

quem abandonar e maltratar animais em nossa cidade, 

conforme diversas indicações e requerimentos de minha 

autoria solicitando providências. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Na 

sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme 

deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES 

endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação Nº 1/2020 - 

Assunto: Indico ao Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno, 

junto a Secretaria competente a construção de rampa de 

acessibilidade em uma parte da entrada do Paço Municipal. 

Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Indicação Nº 2/2020 - 

Assunto: Indica-se ao Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno, 

junto à Secretaria de Obras, Habitação e Serviços 

providências urgentes e implantação de nova canaleta para 

escoamento de águas pluviais na Rua João Simoso esquina 

com a Rua Rio de Janeiro – Bairro Santa Cruz. Autoria: 

FABIO DE JESUS MOTA. Indicação Nº 3/2020 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, POR MEIO 

DA SECRETARIA COMPETENTE, PROVIDÊNCIA PARA 

QUE, COM URGÊNCIA, REALIZE ROÇAGEM DA ÁREA 

LOCALIZADA NA RUA MANAUS – BAIRRO GETÚLIO 

VARGAS. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. 

Indicação Nº 4/2020 - Assunto: INDICO AO EXMO. 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON 
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BUENO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

COMPETENTE, SEJA EFETUADA A PASSAGEM DE 

MÁQUINA PATROL E A LIMPEZA DO LEITO 

CARROÇÁVEL NAS CHÁCARAS SOL NASCENTE, SÃO 

FRANCISCO, USINA ESMERALDA, SÃO MAURÍCIO, 

DISTRITO DE MARTIM FRANCISCO E ADJACÊNCIAS. 

Autoria: MOACIR GENUARIO. Indicação Nº 5/2020 - 

Assunto: INDICO AO EXMO. SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, QUE 

SEJA EFETUADA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS 

BUEIROS LOCALIZADOS NAS CHÁCARAS SOL 

NASCENTE. Autoria: MOACIR GENUARIO. Indicação Nº 

6/2020 - Assunto: SOLICITA AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL, QUE ATRAVÉS DE SUAS SECRETÁRIAS 

COMPETENTES, PROMOVA MANUTENÇÃO E 

REPAROS EM TODA A ESTRUTURA DA QUADRA 

POLIESPORTIVA VEREADOR JOSÉ JORGE SILVEIRA 

CINTRA. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. 

Indicação Nº 7/2020 - Assunto: INDICO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, QUE REALIZA MANUTENÇÃO NA 

ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA HARMONIA E 

JUSTIÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO FLAMBOYANT. 

Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. Indicação Nº 

8/2020 - Assunto: INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL 

PARA QUE JUNTO À SECRETARIA COMPETENTE, 

PROVIDÊNCIE A LIMPEZA DA BOCA DE LOBO 

LOCALIZADA NA RUA PADRE JOSÉ - CENTRO. Autoria: 

FABIO DE JESUS MOTA. Indicação Nº 9/2020 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 

CARLOS NELSON BUENO, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA COMPETENTE, QUE SEJA EFETUADA A 

LIMPEZA DO LEITO CARROÇÁVEL NAS AVENIDAS E 

RUAS DO PARQUE INDUSTRIAL II. Autoria: MOACIR 

GENUARIO. Indicação Nº 10/2020 - Assunto: INDICO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
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ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE 

QUE REALIZE SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA RUA 

FRANCISCO MANERA- NOVACOOP. Autoria: ANDRÉ 

ALBEJANTE MAZON. Indicação Nº 11/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO CONSTRUÇÃO DE PASSEIO 

PUBLICO E MURO DE PROTEÇÃO NO CÓRREGO 

LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE STORT, NO JARDIM 

MARIA BEATRIZ. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 12/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO E 

MURO DE PROTEÇÃO NO CÓRREGO LOCALIZADO NA 

RUA CRISTIANO CRUZ, NO JARDIM MARIA BEATRIZ. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 13/2020 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO CONSTRUÇÃO 

DE PASSEIO PUBLICO E MURO DE PROTEÇÃO NO 

CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA BENEDITO P. 

GONÇALVES, NO JARDIM MARIA BEATRIZ. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 14/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO CONSTRUÇÃO 

DE PASSEIO PUBLICO E MURO DE PROTEÇÃO NO 

CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JANINI, 

NO JARDIM MARIA BEATRIZ. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 15/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO E 

MURO DE PROTEÇÃO NO CÓRREGO LOCALIZADO NA 

RUA AFONSO ARCURI, NO JARDIM MARIA BEATRIZ. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 16/2020 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO 

DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 17/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 
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DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO PODA DE ÁRVORE LOCALIZADA AO 

LADO DO CÓRREGO DA RUA JOÃO A. DE LIMA, NO 

JARDIM MARIA BEATRIZ. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 18/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO PODA DAS ÁRVORES LOCALIZADAS NA 

RUA RYNALDO BORIN, NO JARDIM SBEGHEN. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 19/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO PODA DE 

ÁRVORE LOCALIZADA NO TERRENO DA UBS DO 

SEAC Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

20/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA E ROÇAGEM DO MATO NO 

TERRENO LOCALIZADO NA RUA RYNALDO BORIN, 

NO JARDIM SBEGHEN. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 21/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO ESTUDOS PARA INSTALAÇÃO DE 

DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DEVELOCIDADE NA RUA 

DO MIRANTE, PRÓXIMO A PONTE SOBRE O RIO M. 

MIRIM. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

22/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO REVITALIZAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA 

NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA PRAÇA 

VEREADOR CYRO BUENO, NO JARDIM SBEGHEN. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 23/2020 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO REMARCAÇÃO 

DA SINALIZAÇÃO DE SOLO NA RUA HUBERT BUCCI, 

NO JARDIM QUARTIERI. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 24/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NO BUEIRO LOCALIZADO NA 
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RUA ANTÔNIO JANINI, NO JARDIM MARIA BEATRIZ. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 25/2020 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NA 

ÁREA VERDE LOCALIZADA NA RUA TENENTE 

POLICIAL MILITAR JOSÉ ROBERTO PORT, NO SEAC. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 26/2020 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NAS 

MARGENS DA FERROVIA AO FINAL DA RUA CONDE 

ALVARES PENTEADO, NO MIRANTE. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 27/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NAS MARGENS DA 

AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 28/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS 

NA AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 29/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO ESTUDOS PARA VIABILIZAR A 

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE TERRA DA 

AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 30/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA CHICO 

MENDES, NO JARDIM DO LAGO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 31/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DA 

ILUMINAÇÃO POR LAMPADAS DE LED NA PRAÇA 

CHICO MENDES, NO JARDIM DO LAGO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 32/2020 - Assunto: 
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INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS 

NA AVENIDA 22 DE OUTUBRO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 33/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO NAS 

ESTRADAS DO ASSENTAMENTO DO HORTO VERGEL. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 34/2020 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO 

E CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ESCOAMENTO 

DE ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA O PARQUE DAS 

LARANJEIRAS AO ASSENTAMENTO DO HORTO 

VERGEL. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 35/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE 

FRESADO DE ASFALTO NA RUA JOSÉ CLAUDIO 

FERREIRA NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 36/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS NA RUA SILVESTRE A. DE OLIVEIRA, 

NO JARDIM SBEGHEN. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 37/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

JOSÉ POLETINI, NO JARDIM DO LAGO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 38/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS 

NA RUA MÁRIO BARROS MILANI, NO JARDIM 

EUNICE. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 39/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA 

APARECIDO RIBEIRO, NO JARDIM DO LAGO. Autoria: 
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LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 40/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA E 

REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA COMANDANTE JOSÉ 

DOS SANTOS MORENO, NO MOGI MIRIM II. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 41/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA E 

REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA VEREADOR CYRO 

BUENO, NO JARDIM SBEGHEN. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 42/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE 

PASSEIO PÚBLICO NAS MARGENS DA AVENIDA 

FRANCESCO IMPROTA, NO JARDIM SBEGHEN. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 43/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NA 

ÁREA VERDE LOCALIZADA NOS ARREDORES DA 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MOGI MIRIM II, 

SOBRETUDO AO LADO DO PONTO DE ÔNIBUS. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 44/2020 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA E 

COLETA DE LIXO NOS ARREDORES DO NIAS. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 45/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO 

NOS ALAMBRADOS DA EMEB ALFREDO BERGAMO, O 

CAIC. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

46/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO PODA DE ARVORE LOCALIZADA NA 

ÁREA VERDE EM FRENTE A EMEB ALFREDO 

BERGAMO, O CAIC. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 47/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 
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REALIZADO MANUTENÇÃO NAS RAMPAS DE 

ACESSO DA CRECHE DO CAIC. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 48/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA RUA 

HELENA VELOSO DURAES, NO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 49/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO O DESASSOREAMENTO DOS CANOS DE 

ESCOAMENTO DE ÁGUA NA PONTE LOCALIZADA NA 

RUA ANTÔNIO FERRETE MELLERO, NO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 50/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO A INSTALAÇÃO DE GRADES DE 

PROTEÇÃO NOS ARREDORES DA NASCENTE DO 

CÓRREGO TOLEDO. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 51/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE 

FRESADO DE ASFALTO NA RUA ANTÔNIO FERRETE 

MELLERO, NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 52/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO A 

SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO POR LÂMPADAS DE 

LED NA RUA DOS YPÊS, NO JARDIM CONQUISTA, 

ACESSO DOS MORADORES DO JARDIM EUROPA E 

MOGI MIRIM II AO UPA. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 53/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIELAS DO MOGI MIRIM 

II E JARDIM EUROPA. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 54/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 
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REALIZADO DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO EM TODA A EXTENSÃO DA 

AVENIDA 22 DE OUTUBRO. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 55/2020 - Assunto: INDICO AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA QUE JUNTO A 

SECRETARIA COMPETENTE PROVIDENCIE A 

LIMPEZA E PODA DAS ARVORES DA PRAÇA 

IBRANTINA CARDONA, JARDIM SANTA HELENA. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Indicação Nº 56/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA E ROÇAGEM DO MATO NA 

ROTATÓRIA LOCALIZADA NA AVENIDA DOUTOR 

JOÃO AVANCINI, NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 57/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS 

NA AVENIDA DOUTOR JOÃO AVANCINI NO MOGI 

MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 58/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO PODA DE ARVORE LOCALIZADA NA 

RUA SILVESTRE A. DE OLIVEIRA, NO JARDIM 

SBEGHEN. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 59/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO A MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA SUBSTITUINDO A ATUAL POR LÂMPADAS 

DE LED NA PRAÇA CHICO MENDES, NO JARDIM DO 

LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

60/2020 - Assunto: SOLICITO AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL 

COMPETENTE OBRAS DE MELHORIAS, COLOCAÇÃO 

DE MATERIAL COMO CASCALHO OU RESTO DE 

ASFALTO, NA AVENIDA BRASIL, PRÓXIMO AO Nº 

2675, NO TRECHO QUE NÃO É PROVIDO DE 
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PAVIMENTAÇÃO, JARDIM CALIFÓRNIA. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 61/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE 

VELOCIDADE OU NA RUA JOSÉ MATHIAS – TUCURA, 

PRÓXIMO A PISCINA DO TUCURÃO. Autoria: GERSON 

LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 62/2020 - Assunto: 

INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL 

COMPETENTE QUE REALIZE MELHORIAS RODOVIA 

ELZIO MARIOTONI (ESTRADA VELHA DE ITAPIRA - 

MOGI MIRIM), NO TRECHO QUE NÃO É PROVIDO DE 

PAVIMENTAÇÃO. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Indicação Nº 63/2020 - Assunto: SOLICITO AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

JOAQUIM FIRMINO, LOCALIZADA NO CENTRO. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 64/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA TUIUTI, LOCALIZADA NO CENTRO. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 65/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA CAIAPÓ, LOCALIZADA NO 

CENTRO. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

66/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA BRASÍLIA, 

LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ÁUREA. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 67/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

19 

QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA DO BUEIRO 

LOCALIZADO NA RUA ALPHEU BRANDESPIN, NO 

JARDIM DO LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 68/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO AVENIDA ARIOVALDO SILVEIRA 

FRANCO, NO JARDIM PATRICIA. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 69/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA DO BUEIRO 

LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARON, NO JARDIM DO 

LAGO. 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 1/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR 

PEDRO PAULO FRITELLA, OCORRIDO EM MOGI 

MIRIM EM 08 DE JANEIRO DE 2020. Autoria: CINOÊ 

DUZO. Moção Nº 2/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, 

COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO 

DA SENHORA HELENA PRIMA MANTOVANI, 

OCORRIDO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 3/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO 

PELO FALECIMENTO DO SENHOR PAULO EDUARDO 

MAGRINI, OCORRIDO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 4/2020 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO SENHOR SAMUEL 

ANTONELLI, OCORRIDO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 6/2020 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA DEISE 

MARY CAMPOS BULGARELLI, OCORRIDO DIA 09 DE 

DEZEMBRO DE 2019 Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. 

Moção Nº 7/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DO 
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SENHOR JOSÉ NARDINO, OCORRIDO NO DIA 22 DE 

JANEIRO DE 2020. Autoria: SÔNIA REGINA 

RODRIGUES. Moção Nº 8/2020 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO FOTOJORNALISTA LEOVALDO 

SANTOS DA COSTA, CONHECIDO CARINHOSAMENTE 

COMO “FOTÓGRAFO LÉO SANTOS”, OCORRIDO DIA 

15 DE JANEIRO DE 2020. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Moção Nº 9/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

PROFESSOR BENEDITO APARECIDO CELEGATTI DE 

PAULA, OCORRIDO DIA 18 DE JANEIRO DE 2020. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 10/2020 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO SENHOR 

ALEXANDER PEREIRA ROSA, O “QUEIJINHO”, 

OCORRIDO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 11/2020 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS E BOAS VINDAS 

PARA O PADRE ADEMIR BERNARDELLI, NOVO 

PÁROCO DA MATRIZ SÃO JOSÉ A PARTIR DE 02 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Autoria: ALEXANDRE CINTRA, 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 

12/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA 

SENHORA NEUZA ARMELIN TAVARES, OCORRIDO 

DIA 02 DE JANEIRO DE 2020. Autoria: FABIO DE JESUS 

MOTA. Moção Nº 13/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR 

COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

DOUTOR RENÊ ANDRÉ, OCORRIDO DIA 11 DE 

DEZEMBRO DE 2019. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 14/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR LUIZ BENEDITO 

DONATTI, OCORRIDO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Moção Nº 15/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM 
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MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA 

SENHORA MARIA CONCEBIDA DE SOUZA, OCORRIDO 

DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019. Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 16/2020 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA 

JACYRA BARROS ESTEVES, OCORRIDO DIA 13 DE 

DEZEMBRO DE 2019. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS, ALEXANDRE CINTRA. Moção 

Nº 17/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO 

DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA 

MARIA CONCEIÇÃO PICCOLOMINI DE AZEVEDO, 

OCORRIDO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020. Autoria: 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 

18/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA NEUZA 

SALVATO DE FREITAS, OCORRIDO DIA 28 DE 

DEZEMBRO DE 2019. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 19/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR ROBERTO BIGNARDI DE 

ALMEIDA, OCORRIDO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Moção Nº 20/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM 

UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DE 

ANA DIAS DA SILVA (NITA), OCORRIDO NO DIA 23 DE 

JANEIRO DE 2020. Autoria: SÔNIA REGINA 

RODRIGUES. Moção Nº 21/2020 - Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS PARA O ICA – INSTITUIÇÃO 

DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE 

MOGI MIRIM E A JOVEM ELOÍSA AMORIM PELA 

INICIATIVA DE MANTER A MEMÓRIA DE SEU IRMÃO, 

O SAUDOSO FILOSOFO E PROFESSOR LEO VITOR 

AMORIM, IDEALIZADOR DO EVENTO “CAFÉ 

FILOSÓFICO” QUE NESTA EDIÇÃO TEVE O TEMA: 

“RESPEITO AS DIFERENÇAS: TRANSTORNOS” QUE 

ACONTECEU NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020 NA 
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SEDE DO ICA. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 

22/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR EMÍDIO DENTE, OCORRIDO DIA 27 DE 

JANEIRO DE 2020. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Moção Nº 23/2020 - Assunto: Moção de aplausos e 

congratulações ao Ilmo. Deputado Estadual Dirceu Dalben, 

por ocasião de emenda à lei 12.799/2008 que flexibiliza a não 

inclusão de pessoas físicas ou jurídica no CADIN Estadual, 

com o objetivo de que os municípios recebam recursos 

estaduais por meio de emendas, convênios, garantindo assim, 

novos investimentos, à população de todo o Estado e serviços. 

Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Moção Nº 

24/2020 - Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS COM A EMPRESA BARROS AUTOPEÇAS 

PELOS 50 ANOS COMPLETADOS EM JANEIRO DE 2020. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. A 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros requereu, 

verbalmente, a leitura da Moção nº 24/2020, na íntegra, o que 

foi aprovado, pelo Presidente da Câmara, assim redigida: 

“MOÇÃO Nº 24, DE 2020. Senhor Presidente Senhoras e 

Senhores Vereadores, A Barros Auto Peças, completou em 

janeiro deste ano, “Bodas de Ouro”, 50 anos de muito trabalho 

e dedicação da Família Barros, onde o trabalho, idoneidade e 

comprometimento, fizessem com que o sonho do Senhor  

Antônio Fernandes de Barros, que nasceu em 13 de novembro 

de 1917, na vizinha cidade de Itapira, torna-se realidade, ainda 

menino fixou residência em Martin Francisco.  Seu Tonico 

como era carinhosamente chamado foi o grande percussor da 

Barros. Em 1943, casou-se com Laura e montou o seu próprio 

negócio no mesmo ramo que seu pai. Ele e a esposa 

administravam todo o atendimento.  Logo foi pai, primeiro   

Wilson em 1945, de José em 1947, Maria Irene em 1949, 

Heloisa em 1951 e o caçula Fernando, em 1953. Seu Tonico 

sempre foi muito trabalhador, determinado e seguro em suas 

decisões, além disso, valorizava muito a idoneidade nos 

negócios. Essas características garantiram-lhe o sucesso e 
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prosperidade. Em 1956, mudou-se de Martim Francisco para 

Mogi Mirim, iniciando um novo negócio agora no setor 

automotivo. Tudo começou na Rua Marciliano, em um 

pequeno posto de gasolina, vendia combustível e lubrificante 

com a ajuda dos filhos Wilson e José. E, com os negócios 

prosperando; Fernando, filho mais novo do seu Tonico e ainda 

garoto, começou a ajudar nos negócios da família. Grande 

empreendedor e percebendo que havia na região necessidade 

de um novo ponto de venda de componentes automotivos, 

implantou ali mesmo, junto ao posto de gasolina, um pequeno 

varejo de autopeças. Em 1965, a empresa mudou para a rua 

Padre Roque dando assim continuidade de forte crescimento, 

tornando-se já bem conhecidos na cidade. Em 1970, com 

experiência considerável, os filhos de Seu Tonico passaram a 

administrar todos os negócios e propriedades da família 

Barros. Com todo o apoio e ensinamento que Seu Tonico 

Barros deu a seus filhos, principalmente o espírito 

empreendedor; Wilson, José e Fernando iniciaram uma nova 

etapa de prosperidade da empresa. A conquista e respeito no 

mercado de autopeças foram um grande marco para o nome 

Barros e supriu as expectativas e sonhos que Seu Tonico 

sempre buscou. Com um grande entusiasmo proporcionado 

pelo crescimento nos negócios, passaram a atender o setor 

atacadista também, onde perceberam que a distribuição seria 

um grande salto, o que deu origem à Barros Autopeças. A 

credibilidade conquistada pela empresa já na época do pai, 

muito colaborou com a distribuidora nos seus primeiros anos. 

No início, a Barros atendia somente os clientes da própria 

cidade de Mogi Mirim e região. Wilson dedicou à área de 

compras, enquanto José dedicava-se à área de vendas e 

Fernando da gestão de estoque. Não havia hora para descanso, 

já que muitos dos clientes apareciam às 2 ou 3 da madrugada 

para buscarem peças, pois vinham de outras cidades e tinham 

urgência de entrega dos produtos. Os irmãos não esperavam 

tanto crescimento, mas com a ampliação da frota nacional de 

veículos, o desenvolvimento e abrangência dos negócios se 

tornaram grandes. Na década de 80, os negócios mantiveram-
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se em crescimento, ganhando abrangência. A imagem da 

Barros estava consolidada e o sonho não parava de crescer. 

Além disso, a Barros Autopeças sempre utilizou de maneira 

constante a tecnologia extremamente crescente de 

comunicação e vendas on-line para trabalhar novas estratégias 

de negócio e estar presente em todo o território nacional e no 

mercado digital. Na estrada há 50 anos, a Barros Autopeças, 

vem percorrendo uma trajetória de evolução constante que faz 

dela, hoje, uma das mais tradicionais e 

conhecidas distribuidoras de componentes automotivos. 

Motivada por princípios e valores como ética, transparência 

na condução dos negócios e busca do aperfeiçoamento 

contínuo, a Barros continua e continuará investindo 

fortemente na proximidade com seus fornecedores e clientes, 

desenvolvendo os talentos que fazem parte do seu maior ativo, 

o capital humano. Com ousadia, mas sem perder uma de suas 

principais características, a humildade. Com toda esta 

humildade, a Barros Autopeças, comemora suas “Bodas de 

Ouro” em grande estilo, afinal são 50 anos dedicados a 

trabalhar por nossa cidade, gerando empregos diretos e 

indiretos e ainda levando o nome de Mogi Mirim para o Brasil 

inteiro. Diante do Exposto, Requeiro à Mesa, na forma 

regimental de estilo depois de ouvido o Douto Plenário, e de 

acordo com o Art. 162, combinado com Art. 152 § 2.  Do 

Regimento Interno Vigente, seja registrado em ata de nossos 

trabalhos VOTOS DE CONGRATULAÇÔES E 

APLAUSOS COM A EMPRESA BARROS AUTOPEÇAS 

PELOS 50 ANOS “BODAS DE OURO” 

COMPELETADOS NESTE MÊS DE JANEIRO. 

Requeiro outrossim, seja oficiado aos Diretores da Empresa 

Barros Autopeças, pelos 50 anos. Sala das Sessões “Vereador 

Santo Róttoli”, 30 de janeiro de 2020. VEREADORA 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS”. Moção Nº 

25/2020 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS 

PARA A BAUMER S.A. PELA INICIATIVA DA 

CAMPANHA INTERNA DE NATAL EM 2019 “ADOTE 

UM IDOSO” QUE PRESENTEOU OS IDOSOS DO LAR 
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SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE MOGI MIRIM Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 26/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇOES E APLAUSOS COM A 

SENHORA CRISTINA MARIA PEREZ VOGT, 

PROPRIETÁRIA DA PAPELARIA OFICIAL DE MOGI 

MIRIM. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Moção Nº 27/2020 - Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS PARA O OSVALDO 

CLODOALDO DOVIGO, SECRETÁRIO DE ESPORTE, 

JUVENTUDE E LAZER, AOS TÉCNICOS DA 

SECRETARIA E AOS ATLETAS DA 23ª EDIÇÃO DA 

FINAL ESTADUAL DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO 

– JORI DE 07 A 12 DE DEZEMBRO/ 2019 EM JUNDIAÍ. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 28/2020 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM UM “MINUTO DE 

SILÊNCIO” PELO FALECIMENTO DA SENHORA 

PROFESSORA ROBERTA VEIGA BENEVIDES, 

OCORRIDO NO DIA 11/01/2020. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Moção Nº 29/2020 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR COM UM “MINUTO DE SILÊNCIO” PELO 

FALECIMENTO SENHOR ALCIDES VALVEZON, 

OCORRIDO NO DIA 20/01/2020 EM MOGI MIRIM. 

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

Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 001, 002, 003, 

004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, datados de 

07, 09, 16, 17, 21, 24 de janeiro de 2020, todos subscritos pelo 

Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, José Augusto 

Francisco Urbini, respectivamente, respondendo a respeito da 

Indicação nº 825/2019; Requerimento nº 596/2019; 

Requerimento nº 596/2019; Indicação nº 623/2019; 

Requerimento nº 593/2019; Indicação nº 860/2019; Indicação 

nº 829/2019; Requerimento nº 617/2019; Indicação nº 

910/2019; Requerimento nº 608/2019; Indicação nº 920/2019; 

Indicação nº 938/2019; Indicação nº 922/2019, desta 

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

Vereadores interessados); Circular, datada de 19 de dezembro 
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de 2019, subscrito pela empresa Nextel Telecomunicações 

LTDA, “em resposta ao Ofício CM/GP nº 294/2019”; 

(arquive-se após dar ciência ao Vereador Fábio de Jesus 

Mota); Ofício nº. 146/2019, datado de 02 de dezembro de 

2019, subscrito pelo Sr. Rafael Santos Bento Gonçalves, 

Gerente Geral da agência de Mogi Mirim, “informando sobre 

o loteamento “Jardim Europa”, referente ao Requerimento nº 

559/2019”; (arquive-se após dar ciência ao Vereador Gérson 

Luiz Rossi Júnior); Ofício nº 874/2019, datado de 17 de 

outubro de 2019, subscrito pela Sra. Célia Parnes, Secretária 

de Estado, “em resposta ao Ofício nº 383/2019”; (arquive-se); 

Ofício nº 1329/2019, datado de 07 de outubro de 2019, 

subscrito por Davi Alcolumbre, Presidente Senador do Senado 

Federal, “em resposta a Moção nº 278/2019, de apoio à 

emenda nº 18/19 à Proposta de Emenda Constitucional nº 133, 

de 2019”; (arquive-se após dar ciência ao Vereador Gérson 

Luiz Rossi Júnior). 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. Como os 

primeiros oradores, Vereadores Alexandre Cintra e André 

Albejante Mazon, desistissem da palavra, ocupou lugar, na 

tribuna, o Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite a todos. Já é de 

conhecimento da população a minha luta, para a construção de 

um terminal de ônibus, na cidade. Desde meu primeiro 

mandato tenho cobrado, porque, em um calor de quase 40º, 

gestantes, portadores de necessidades especiais e idosos, não 

podem ficar sem um local adequado. Agora começou a época 

das chuvas, onde é que a população ficará abrigada? Tem de 

ser construído para ontem, pois beneficiará toda a cidade de 

Mogi Mirim, não é apenas um grupo, é a cidade de Mogi 

Mirim e vou mais além, sempre apontei e continuarei o 

fazendo, o Espaço Cidadão, como o local adequado para a 

construção e instalação do terminal de ônibus, porque a 

logística favorece, com a interligação do centro aos bairros e 

vice-versa. Para concluir: chega de tomar chuva, chega de 
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tomar sol, a população precisa ser respeitada e ter um local 

digno. Fica aqui o recadinho: se melhorou alguma coisa, 

vamos apontar, mas há muito o que fazer, ainda”. 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, senhores vereadores, público presente, 

imprensa e internautas, quero cumprimentar a todos e desejar 

um ano profícuo, que tenhamos uma Casa ativa, neste ano 

derradeiro, como foram nos últimos três anos. Pouco venho 

aqui para comentar, neste espaço, primeiro, da tribuna, que 

geralmente é destinado para o expediente, do dia, quando uso 

é para algo que conseguimos para a cidade, o que solicitamos 

junto ao município. Estou aqui e gostaria de dirigir-me 

especificamente aos alunos, professores e demais 

funcionários, da Escola Coronel Venâncio, aqui, na região 

central de Mogi Mirim, uma escola centenária, a qual todos 

nós conhecemos e muito que estão aqui até passaram por lá. 

No começo deste ano recebi uma boa notícia para a Escola 

Estadual, é um pedido que, como vereador, vinha batalhando 

há cerca de um ano, falo sobre a reforma da quadra esportiva 

do Coronel Venâncio, a obra que solicitei foi autorizada e, 

aliás, já começou a ser feita, serão 150 dias de obras que 

comtemplará: construção de quadra; demolição de 

arquibancada deteriorada e construção de novos degraus; 

limpeza; capinagem; execução de piso em concreto; tabelas de 

basquete; alambrado; instalação de quadras de gol e postes de 

vôlei, além de novo sistema de iluminação; rampa de acesso à 

quadra, com corrimão, além de escada e calçamento; pintura 

do piso e alinhamento demarcatórios. Essa quadra, Professor 

Alexandre Cintra, era para ser coberta, porém, a arquitetura do 

prédio, pois este, da escola Coronel Venâncio, é tombado, não 

pode, pois, a quadra coberta esconderia a arquitetura e 

perderia essa visão da população que passa pela rua, ela não 

pode ser coberta, mas seria, infelizmente não foi possível. 

Gostaria de manifestar minha satisfação, em contribuir com 

essa conquista para a Escola “Coronel Venâncio”, e claro, isso 
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não seria possível sem a intermediação do Deputado Barros 

Munhoz, que recebeu meu ofício e constantes cobranças, 

somente com essa reforma da escola, este vereador 

conquistou, para o município, a obra está orçada em R$ 

251.888,15 investido em obra, na escola centenária e 

tradicional da cidade, o que, para mim, é uma honra e uma 

satisfação, de usar a tribuna e dizer: fui buscar algo junto a um 

secretário, unto a um deputado, com realidade, aí está, a obra 

já começou e é realizada. Para mim, 2020 começou bem e 

espero que seja assim até o final, com muito trabalho, em prol 

de Mogi Mirim, apesar de algumas pessoas dizerem que 

“político só trabalha no ano derradeiro, de uma legislatura, 

porque é ano eleitoral”, quero dizer aos senhores que, este 

vereador, trabalhou nos últimos três anos, insistentemente, 

para conquistar e trazer conquistas à cidade e trabalharei até o 

dia 31 de dezembro, que é quando encerra meu mandato. Se 

alguém achar que político, em ano eleitoral, tem que pescar, 

sinto muito, este vereador não vai pescar e continuará 

trabalhando. Muito obrigado, senhores, boa noite”. Com a 

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

todos, quero saudar o presidente desta Casa, toda a Mesa, aos 

nobres vereadores e vereadoras, neste primeiro dia, do ano 

legislativo, deste último ano de nossa legislatura, para que 

tenhamos um ótimo trabalho, durante todo esse exercício e 

que este ano de 2020 seja próspero a todos, um ano, eleitoral, 

em que muitas questões serão trazidas e discutidas, 

passaremos por um processo eleitoral durante nosso mandato, 

como vereadores. Inicialmente, gostaria, de uma forma muito 

rápida, cumprimentar uma ex-funcionária desta Casa, Rosana 

Bronzatto, porque, no Jornal A Comarca, desse final de 

semana, com sua coluna Pintaca, destacando a campanha que 

iniciamos, em homenagem a um senhor, chamado: José 

Nardin, este era um desejo de Monsenhor Paiva, o qual tenho 

muita amizade e proximidade, de que esse extraordinário 

cidadão, que passou por Mogi Mirim, realizou, principalmente 

na fundação da Paróquia Santa Cruz, há exatamente 60 anos, 

foi comemorado em outubro de 2019, surgiu a ideia de se 
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confeccionar um busto, em homenagem. Houve um 

requerimento desta Casa, pedindo autorização do Executivo, 

para que a praça recebesse esse busto e uma Comissão, 

juntamente com Monsenhor Paiva, buscando recursos para 

que possamos, então, executar essa obra, na Praça Tiradentes, 

no Bairro Santa Cruz, já autorizado pelo Executivo, para que 

esse grupo, sem ônus ao município, por livre captação de 

recurso, possamos fazer essa homenagem ao Monsenhor José 

Nardin. Meus agradecimentos à Rosana Bronzatto e peço para 

que os senhores leiam toda matéria que saiu nessa coluna, que 

os motivará a entender a necessidade dessa homenagem. 

Gostaria, também, de falar sobre um assunto, do 

Requerimento nº 29, de minha autoria, aprovado hoje, por 

todos os vereadores, referente aos recursos provenientes da 

captação de recursos dos benefícios fiscais de Imposto de 

Renda, realizado no final ano passado, em 2019, pelo 

Conselho Municipal dos Direitos e Defesa da Pessoa Idosa, 

sempre venho para falar desta ação, oriunda do trabalho das 

entidades que cuidam do idoso e ajuda muito, no decorrer do 

ano, em seu custeio, na manutenção e nos projetos 

desenvolvidos por essas entidades. Por que queria destacar, já, 

nesta primeira sessão ordinária? Justamente porque o Lar São 

Francisco, com sua capacidade e por uma empresa captadora, 

apresentada a eles em 2016, em um evento que proporcionei 

na Santa Casa de Misericórdia, para todas as entidades anexas, 

conseguiu captar R$ 1 milhão, somente o Lar São Francisco, 

isto significa que, se houver esforço e vontade, as entidades 

conseguem um valor significativo, para ajuda-los na 

manutenção das entidades, e peço ao Executivo que acelere o 

repasse desse valor, o Banco Itaú era um grande parceiro 

nesse fundo e devido as circunstâncias, deixou de o fazer, 

nesse ano de 2019, depois de repassar cerca de R$ 10 milhões, 

desde 2013, porém há outras fontes, outras empresas, que 

podem beneficiar as entidades. Então, peço ao Executivo que 

acelere o repasse às entidades, que é um dinheiro do fundo, 

mas não pertence ao Executivo, apenas usou-se o fundo como 

instrumento e ferramenta de depósito, que o município realize 
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o repasse o quanto antes, pois, desse valor de R$ 1 milhão, 

10% ficou no Fundo e este distribuiu para as outras entidades, 

assim, não apenas o Lar São Francisco, dirigido por Rosa 

Maria, terá o dinheiro, a cota maior, desse repasse, as outras 

também se beneficiarão dessa captação, realizada pela 

Entidade. Parabéns, Rosa, por seu trabalho, que isso sirva de 

exemplo, para que todas as entidades se esforcem, junto com o 

Poder Público, para que busquem esse recurso, que está aí, 

disposto de Imposto de Renda, para ajudar a todas elas. 

Obrigado”. Com a palavra, Vereador Jorge Setoguchi: 

“Senhor presidente, membros da Mesa, vereadoras, 

vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite 

a todos. Agradeço aos nobre pares, pela aprovação do 

requerimento, em que peço o estudo, a respeito das linhas de 

ônibus circular e urbano, linhas: 01, 03, 04 e 16, que chegam 

até o CEM – Centro de Especialidades Médicas, na Avenida 

Adib Chaib, pois os estudantes do CEBE – Centro de 

Educação e Integração Social, pedem para que essas linhas 

cheguem até ao CEBE, vendo a distância, são 500 metros, em 

que para o ônibus, é perto, mas, para fazer uma caminhada até 

lá, já que estão em um horário para irem estudar, fica 

complicado. Peço, aqui, esse estudo, pois lá há um fluxo de 

alunos, de 400 por dia, é um número bem considerável de 

alunos. No ano passado também fiz um pedido para estudo, a 

respeito das linhas de ônibus e circular, para atender um 

pessoal que trabalha no alto da Avenida Juscelino Kubistchek, 

uma região com muitas empresas e os trabalhadores não 

possuem transporte urbano por lá, eles têm de descer até a 

Avenida Pedro Botesi para pegar ônibus, com uma distância 

muito grande. Fica aqui esse apelo para os estudantes e para 

os trabalhadores, também, boa noite a todos e obrigado”.  

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

senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público 

presente, pessoal que está assistindo pela internet, em casa, 

boa noite a todos. Fico muito feliz de poder volta a tribuna, 

hoje, para poder falar sobre os problemas da cidade, das 

soluções e aquelas que não tem as soluções, porém corremos 
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atrás. Desde a última sessão de dezembro, não parei até hoje 

de trabalhar, o pessoal que diz que vereador só volta em 

fevereiro, não é bem assim não, pelo menos comigo não é. O 

último dia de trabalho na prefeitura, do mês de dezembro, 

acompanhei durante o dia todo, no período da manhã choveu, 

porém, após o almoço, acompanhei a manutenção da estrada 

da Rua 32, do Parque das Laranjeiras, exatamente onde está a 

ponte e o pessoal da Secretaria de Agricultura realizou um 

trabalho excelente na estrada, porém não limparam os três 

tubos, onde passa a água. Na semana do natal e do ano novo 

não choveu muito, mas, no comecinho de janeiro de 2020, 

caiu uma forte chuva e entupiu, novamente, a ponte, voltando 

à estaca zero, toda aquela luta de setembro a dezembro, para 

arrumar a ponto de Laranjeiras, retornamos ao início e o 

transporte não está passando na Rua 32, a ponte está entupida, 

hoje fiz duas indicações: uma para limpar a ponte e a outra 

para realizar a manutenção, voltamos ao início e 

continuaremos lutando. No final do ano, para voltar ao ano 

passado, ainda, até o dia de hoje, especificamente agora a 

pouco, recebi muitas ligações de moradores, é incrível, mas 

Mogi Mirim tem problemas seríssimos de cólicas renais, 

quantos moradores passam e sofrem por cólicas renais e fui 

acompanhar a população que me chama, que está na UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento, pessoal que é próximo, é 

amigo, que está na fila de espera. Há pessoas que nunca havia 

acompanhado com esse problema, de cólica renal, há algumas 

que chegam a desmaiar de dor, hoje, por exemplo, acompanho 

uma moça, de 25 anos, que chegou a desmaiar duas vezes, na 

UPA, por conta da dor, ela foi para a Santa Casa, passou por 

lá e infelizmente o município não realiza essa cirurgia, ela foi 

dispensada para ir para casa, nem saiu direito da Santa Casa e 

foi para a UPA, novamente. Acompanhei o problema dela e 

acompanho o problema de um outro morador, fora as pessoas 

do ano passado que acompanhamos também e nunca recebi 

tantas ligações, em Mogi Mirim, quanto neste exato momento, 

de pessoas com doenças renais, inclusive vi agora no site e 

existe o Dia Mundial do Rim, há cidades que realizam o 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

32 

trabalho de prevenção, o qual também colocaremos por meio 

de um projeto de lei, para fazermos a semana de prevenção, 

precisamos chamar o secretário, ou fazer um requerimento, 

solicitando informações ao secretário, ao prefeito, para que 

nos passe, primeiro, os dados dessa doença, em Mogi Mirim, 

com outras pessoas que estão na fila, por exemplo, existem 

pessoas que estão desde 2016 na fila, coloca-se então que a 

pessoa está sofrendo há quatro anos com dores, solicitaremos 

para que tente zerar essa fila, porque são muitas pessoas com 

problemas renais. Depois voltarei para falar do projeto de lei 

que foi lido hoje, pois os moradores fizeram o abaixo-

assinado, no ano passado, sobre o Domênico Bianchi, foi 

passado pela Câmara e o prefeito envia um projeto de lei, no 

valor de R$ 563.141,40, para resolver, definitivamente, o 

problema do Domênico Bianchi, depois volto para falar sobre 

esse projeto, por enquanto é só, boa noite a todos”. Com a 

palavra, Vereador Marcos Antônio Franco: “Boa noite, 

primeiramente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, 

ao presidente da Casa, vereadores, vereadoras, ao público, 

aqui presente, à imprensa, aos assessores e aos funcionários 

desta Casa. Também venho aqui dar os parabéns ao Paulinho 

do Gás, que já foi vereador desta Casa; o Da Lua, que já foi 

candidato a vereador, junto comigo, seja bem-vindo outra vez, 

nesta Casa. Venho agradecer também ao Gebê, pela 

ambulância que ele conseguiu, para o Departamento de Saúde, 

demorou, Gebê, mas chegou, o agradeço, assim como 

agradeço a André Mazon, que também adquiriu uma 

ambulância para o Departamento de Saúde, também, obrigado 

aos dois vereadores. Quero agradecer, em especial, ao Doutor 

João Pedro, que estava na UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento, na sexta-feira e me acudiu, pois fui internado às 

pressas, com suspeita de infarto, dando-me toda atenção 

especial, quero agradecer a enfermagem, as enfermeiras, as 

técnicas em enfermagem e aos funcionários da UPA, que tem 

todo meu respeito, apesar de ter apenas uma unidade, na 

cidade, sobrecarregando aos funcionários, por isso venho 

agradecer a eles. Venho aqui também para falar sobre uma 
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reclamação, a respeito do que Robertinho acabou de falar, 

uma mulher mandou, hoje, para mim, a seguinte mensagem: 

“minha comadre está com uma enorme pedra no rim e 

segundo o médico é do tamanho do rim. Na UPA eles não 

encaminham para operar, chegando à Santa Casa, o urologista 

fala que não a operará por falta de aparelhagem. Ela está 

desmaiando de dor, ficou internada e em observação, por dois 

dias, na Santa Casa e a mandou embora, para sua casa”, só 

deixarei um recado, aqui, ao novo Secretário, do 

Departamento de Saúde, mandarei essa mensagem ao senhor e 

espero que, agora que você está assumindo o Departamento de 

Saúde, para que comece a olhar por essas pessoas, pois não é 

fácil sentir dor e se não tem aparelhagem em Mogi Mirim, que 

procure em outro lugar, em outra cidade, e fiscalizarei, porque 

não é fácil, trabalho no Departamento de Saúde e vejo o 

sofrimento, darei um desconto porque ele entrou agora, mas, 

se não fizer as coisas direito, do jeito que deve ser feito, virei 

cobrar aqui, na tribuna, passarei esse caso a todos os 

vereadores. Amanhã passarei para o secretário sobre esse 

caso, porque não é fácil, a pessoa vai na UPA, fica dois dias 

internada na Santa Casa e depois manda de volta para casa, 

está com palhaçada, isso, para mim, é palhaçada e se não 

resolver, chegarei até Carlos Nelson Bueno e avisar a ele 

sobre o que está acontecendo, pois estou aqui para fiscalizar. 

Há um caso que estou investigando, já passei para Moacir 

Goleiro, Soninha Módena, Maria Helena Scudeler. Nessa 

prefeitura tem perseguição e assédio sexual, Maria Helena, faz 

muito tempo que esse diretor está fazendo essa palhaçada com 

o funcionário público, já tenho o nome de uma funcionária, 

sabe por que irei atrás do senhor? Primeiro, porque não tenho 

medo, segundo, porque não tenho rabo preso com secretário, 

nem com coordenador, nem com o prefeito, nem com 

ninguém. Mostrarei para você, seu covarde, são mães de 

famílias, estão lá para ganhar aquela merreca de salário, para 

depois serem perseguidas por um covarde, pode ficar 

tranquilo que irei atrás de você, Senhor Diretor, assim como 

muitas outras vezes fui atrás de secretários, fiquem tranquilos 
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que não tenho medo de vocês, pois, homem que faz isto, que 

fica seduzindo funcionário público, para mim, sabe o que você 

é? Um vagabundo. Boa noite a todos”. Com a palavra, 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: “Senhores 

vereadores, senhor presidente, senhores munícipes e imprensa, 

estou aqui há quase 20 anos e nunca vi o que está acontecendo 

em Mogi Mirim, dizer, estampar, que está limpando as 

creches. Senhora vereadora, a senhora precisa dizer a mim que 

a senhora limpa a sua casa? Senhores vereadores, não é 

possível, nunca vi isto, contratar, comissionar jornalistas, para 

estampar que está roçando a grama das creches, isso é 

obrigação, é o mínimo, e pergunto: os senhores precisam dizer 

a mim que limpam os seus banheiros? Não é possível, 

senhores vereadores, as creches, os CEMPIs – Centros 

Educacionais Municipais de Primeira Infância, estão 

trabalhando com esse guarda-chuva, que o Vereador Cinoê 

trouxe aqui, tamanha são as goteiras, agora, fevereiro de 2020, 

com guarda-chuvas, olhando as crianças, pode isso?! E aí se 

contrata temporariamente, porque serão apenas 12 meses, com 

toda certeza, comissionados, jornalistas, temos aqui guardadas 

as listas, saberemos contar aos senhores, com mais calma, os 

novos comissionados. Vamos eleger Carlos Nelson, é isso o 

que ele quer, enquanto o Jornal Oficial estampa, semana 

passada, que a Câmara autorizou, eu não autorizei nada, afazer 

um novo investimento de R$ 11 milhões, porque os R$ 26 

milhões, o hospital, a Câmara disse: não, “ah, mas agora quero 

três UBSs – Unidades Básicas de Saúde. Ah, não, agora quero 

a UBS Passarelli, ah, quero a quadra na Emeb Bráulio”, e a 

Câmara autorizou, que Câmara?! Uma reunião de sete 

vereadores, o que é isso?! Quando o Congresso Nacional, 

Câmara e Senado, está definindo 50% do orçamento, mudou-

se, agora o ministro vai ao gabinete do senador e nós, aqui, 

nesse vai e vem, de um planejamento que não existe. O que é 

isso? “Ah, quero um hospital, não, quero três UBSs, ah, não, 

farei apenas uma UBS, ah, reformarei a quadra, ah, colocarei o 

Domênico, ah, asfaltarei”, o que é isso, que brincadeira é 

essa?! Graças a Deus faltam dez meses, a Câmara? Uma 
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reuniãozinha chororó, com sete vereadores, apenas, para dizer 

que ele usará o valor de R$ 11 milhões, que brincadeira é 

essa? Sabemos que há mais dinheiro e já temos informações 

sobre isso. Investimento em limpeza de creche? Investimento 

de limpeza em escola? Precisa contar que limpou as UBSs, 

será que isto ocorreu? O que é isso? Onde estamos? Que 

prefeito é esse? 12 anos e as CEMPIs trabalhando com 

guarda-chuvas, isto agora, em fevereiro, meu Deus do céu! 

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

Moacir Genuário: “Boa noite, vereadores e vereadoras, 

público presente e que nos assiste pela internet. Faz oito 

meses que fiz um pedido, para que o pessoal pudesse fazer 

umas melhorias no Sol Nascente, o pessoal do departamento 

foi e pegou o presidente da associação, olhamos para o que 

precisávamos fazer, como: bueiro entupido, buraco, mato, isto 

faz oito meses. Recentemente, nas férias, fui novamente atrás, 

disseram que estava programado para fazer, oito meses! O que 

adianta, você chegar, passar a máquina, arrumar a estrada e 

não desentupir os bueiros? Fui até o Presidente do SAAE – 

Serviço Autônomo de Água e Esgotos, Rodrigo, disse que 

precisava emprestar o caminhão jato, para limpar, ele 

respondeu que a hora que precisasse, cada hora é uma 

desculpa: não tem funcionário para isso, não tem funcionário 

para aquilo, não tem quem faça e as estradas, no Sol Nascente, 

não tem quem anda, o mato comendo solto, é uma vergonha, e 

ainda somos obrigados a ouvir e ficar quieto, nessas 

promessas. A associação chegou até mandar um vídeo para o 

Galã, o Edson Pessiqueli, a esse respeito, ele disse: “não, 

Moacir, esta semana nós vamos”. Mas a tal semana nunca 

chega, parece árabe, eles quem são assim, amanhã, mas este 

amanhã nunca chega. Nessa semana, no final de semana, fui às 

estradas rurais, em Martim Francisco, fiquei atolado e precisei 

pedir ajuda para tirar o meu carro, quer dizer, precisa olhar o 

município e ele ao todo, não apenas os mesmos lugares, 

logicamente, sabemos que a chuva traz um grande estrago, em 

todos os lugares, mas se não socorrer e não fizer um serviço 

primordial, não adiantará nada, não adianta fazer um serviço 
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paliativo, indo até lá, passando a máquina, porque chove e 

estraga tudo novamente. Quem passa na Marginal-340 não 

consegue nem ver o cartão postal de Mogi Mirim, que é o 

Parque Industrial II, não se vê Itaú, não se vê Eaton, não se vê 

nada com a quantidade de mato que há, mas, para ir e limpar o 

campo do Mogi Mirim, para roçar o campo, tem?! Sendo ele 

um campo particular?! Não quero saber quem foi, a prefeitura 

foi limpar, enquanto os munícipes passam por dificuldades na 

zona rural, na zona urbana. Não podemos admitir a falta de 

humanidade, pois o pessoal está com dificuldade de sair de 

casa, o pessoal do Parque das Laranjeiras, eles mandam 

vídeos, mostrando que estão atolados, falam ainda que é a 

Simoso que está tomando conta e não é, é mentira em cima de 

mentira, pois onde deve-se limpar e deve-se fazer, não fazem, 

mas no Campo do Mogi Mirim foram lá para roçar e limpar, 

uma área particular. Gostamos de futebol? Logicamente, eu 

adoro e joguei a vida inteira, mas tem coisa primordial para se 

fazer, com mais necessidade, pois o pessoal não consegue sair 

de casa. Depois volto na segunda fala, obrigado”. Com a 

palavra, Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Boa noite, 

senhor presidente, Mesa, caros senhores vereadores, povo de 

Mogi Mirim, que nos assiste e internautas que nos 

acompanham, boa noite e uma boa semana para todos. Quero 

estabelecer um trabalho nesta Casa, nesses próximos, 

praticamente, 11 meses, ou dez, que sejam, passando 

informações construtivas, como coisas que vejo que está 

acontecendo na cidade, visito alguns departamentos e 

pretendo visitar todos, para saber o que está acontecendo, para 

levar as demandas da população, que é o que todo vereador 

tem de fazer: legislar, fiscalizar e, acredito que cobrar. 

Gostaria de fazer um agradecimento, e porque não um elogio, 

ao Prefeito Carlos Nelson Bueno, a Secretária de Educação, 

Flávia Rossi e em especial ao Secretário de Serviço, Senhor 

José Paulo. Apresentei uma indicação, nesta Casa, em 31 de 

outubro de 2019, pedindo para que fizessem as trocas das 

lâmpadas de iluminação pública, de Martim Francisco, Jardim 

Planalto e Jardim Floresta, hoje, quando fui a Secretaria de 
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Serviços Municipais, fui informado pelo Secretário José 

Paulo, que os projetos foram aprovados e muito em breve as 

ruas de: Martim Francisco, Jardim Planalto e Jardim Floresta, 

estarão muito mais iluminadas, por esse motivo, agradeço ao 

Prefeito Carlos Nelson e o Secretário José Paulo. Novamente 

quero agradecer a Secretária Flávia Rossi, que em tempo 

recorde, realizou um grande trabalho de limpeza e roçagem, 

nas escolas, praticamente das 35 escolas, faltando apenas três. 

Fiquei sabendo, inclusive, que houve uma parceria entre 

secretarias, para que isso acontecesse em tempo mais rápido, o 

que na gestão passada isso não acontecia, e se alguém quiser 

provas, posso apresentá-las, por esse motivo, agradeço a 

Secretária Flávia Rossi e o Secretário José Paulo, que 

realizaram o trabalho em conjunto. Perguntei também ao 

Secretário José Paulo, sobre o que era aquela escavadeira, que 

está localizada no Complexo do Lavapés, ele informou-me 

que será realizado o desassoreamento de duas lagoas, a de 

cima e a de baixo, também, todos poderão ver que, naquele 

local, é realizado a limpeza geral do Complexo do Lavapés, 

um lugar salutar, em que muitas pessoas fazem sua caminhada 

e melhoram sua qualidade de vida. Hoje, no período da tarde, 

passei por algumas ruas e vi que as Ruas: Santa Cruz, Rio de 

Janeiro e a do Tucura, estão com novas lâmpadas de led, o que 

me surpreendeu em estar, um dia, melhorando a segurança da 

população. O povo de Martim Francisco pediu para que eu 

fizesse um agradecimento especial ao Prefeito Carlos Nelson e 

à Secretária de Educação, Flávia Rossi, pela nova quadra 

poliesportiva, que será construída na Escola “Bráulio José 

Valentin”, o povo de Martim solicitou e foi atendido. Destinei, 

de meu Orçamento Impositivo, como vereador, o valor de R$ 

112 mil, para a construção daquela quadra, que beneficiará 

muitas crianças e, para nós, é um grande motivo de alegria, 

pois terão um local para realizar suas festividades. Na próxima 

fala, senhor presidente, eu termino, muito obrigado”. Com a 

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

presidente, colegas vereadores e vereadoras, público presente, 

imprensa, internautas, que Deus possa abençoar nossa volta 
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nos trabalhos e que seja a vontade Dele, acima de tudo, que 

possamos exercer nosso papel, com dignidade, transparência e 

verdade, é o que o nosso povo merece e que este também 

reconheça, que neste ano Mogi Mirim virará, praticamente, 

um canteiro central, de obras começadas e não terminadas, 

porque é ano eleitoral e, infelizmente, a velha política caminha 

desta forma: você reclama por três anos, o povo acha que o 

prefeito anterior destruiu muito a cidade, realmente o fez, mas 

o povo acha que é muito, o homem aumenta imposto, arrecada 

e guarda, chega no último ano, a velha política chega, 

computa alguns nomes para poder ficar ao lado e aparecer 

com fotos em obras, e o povo acreditando que o homem está 

trabalhando mesmo, veremos até o final do ano, quantas obras 

serão entregues à população e se isso resolverá os problemas: 

médicos; das filas de cirurgias; dos médicos que não atendem 

a população; das pessoas que nos procuram para operar, para 

se consultar; pessoas que perdem a vida, por conta do não 

atendimento, do mau atendimento, indo por seis vezes em uma 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento, esperando a pessoa 

morrer, o que acaba acontecendo dentro de um SAMU – 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sem o 

atendimento devido. Enquanto isso, pensam em tijolos, em 

guardar dinheiro, como se fosse um banco, e a prefeitura não é 

banco para se guardar dinheiro, guardou-se dinheiro, em três 

anos, infelizmente, e fomos, digo isto porque a Câmara é o 

coletivo, fomos enganados por um prefeito que não planejou e 

falou: “não tenho dinheiro, ajude-me a emprestar R$ 26 

milhões”, então, pela maioria dos vereadores, o ajudaram a 

emprestas e, de repente, ele fala: “não, espere, tenho R$ 11 

milhões e mais ainda, então deixa os 26 lá, pois está 

ocorrendo um probleminha, mas eu farei, espere, porque na 

hora que for aprovado, farei mais coisas com os R$ 26 

milhões, para vocês acreditarem nesse velho político, que aqui 

está, vossa excelência, Carlos Nelson Bueno”. Parabéns, 

Flávia Rossi, parabéns, Carlos Nelson Bueno, pelas 

maravilhas que estão as escolas e as creches, em Mogi Mirim, 

mais um ano, Vereador Geraldo Bertanha, estou aqui, desde 
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2017, para parabenizá-los a reinaugurar vários problemas das 

creches e das escolas, não tem como não falar sobre isso e 

mato, não é nada, tem até galinheiro agora, nas escolas, para 

comerem os escorpiões, de tanto que as mães estão 

preocupadas com seus filhos, nas escolas. Abriu-se então um 

concurso, no mundo mágico de Oz, de Carlos Nelson Bueno, 

para a contratação de: galinhas, cabritos, hoje, passei próximo 

a Etec, na rotatória, havia três cabritos pastando a grama dali, 

então, sugiro ao Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno, para 

que contrate mais cabritos, cabras e cavalos, e coloque nas 

escolas e nas creches, para ajudar a reduzir os escorpiões, 

cobras, matagal e tudo aquilo que, entra e sai ano e continua-

se a mesma coisa. Vê-se então um prefeito que inaugurará a 

Lâmpada de Led, a famosa lâmpada de led, chama-se a GM – 

Guarda Municipal, fecha tudo e “vamos inaugurar a lâmpada 

de led”. Um prefeito que não pisa dentro de creches, de 

escolas, não vê os problemas que ali estão, e infelizmente 

caminhamos da mesma forma, será que este ano, agora, 

Vereador, Líder do Governo, Gérson Luiz Rossi Júnior, dou 

boas-vindas ao senhor e ao mesmo tempo dá vontade de falar: 

meus sentimentos, porque, infelizmente, a vida de líder de 

governo não é fácil, ainda mais com um homem como esse, 

que está aí e não quer largar o osso por nada, achando que, 

fazendo política assim, conseguirá agregar todo mundo a seu 

lado e sem enfrentar os verdadeiros problemas de Mogi 

Mirim. A cidade de Mogi Mirim não se resume a: lâmpada de 

led; a fazer avenidas e ruas, enquanto o povo não tem uma 

saúde digna e espera uma operação de pedra no rim, inclusive, 

essas minhas férias não foram férias, foi gente procurando o 

tempo inteiro, como: funcionário que não trabalha na UPA, 

que foi mandado embora porque não trabalhava, é gente de 

todo tipo, pendurada no “cabidaço” do fantástico Mágico de 

Oz, Carlos Nelson Bueno. Ainda mais, há gente que está louco 

para ser vice-prefeito do homem, que nem sabe se vai para a 

reeleição, porque tem conta reprovada, precisa de liminar, tem 

condenação em segunda instância, aí está e não quer encerrar 

a carreira. Muito obrigado, senhor presidente”. Ato contínuo, 
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o Senhor Presidente Vereador Manoel Eduardo P. da Cruz 

Palomino, informou, aos senhores vereadores, que a Câmara 

Municipal de Mogi Mirim, recebera ofício, subscrito pelo 

senhor prefeito, “informando que o Vereador Gérson Luiz 

Rossi Junior, tinha sido indicado para Líder de Governo, 

durante o ano de 2020, a partir do dia 03 de fevereiro”. 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 Jacinto Cardoso, 

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 20h07 para 

reabri-la, posteriormente, às 20h26. Não havendo mais 

oradores inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão às 

20h26, conforme o disposto no Artigo 105, da Resolução nº 

276/2010 (Regimento Interno vigente). Decorrido o interstício 

regimental a que se refere o citado dispositivo e depois de 

nova chamada nominal dos Srs. Vereadores, conforme o 

disposto no Artigo 112, § 1º, da já citada Resolução, ao fim da 

qual se constatou a totalidade dos membros da Casa, o Sr. 

Presidente deu por iniciados os trabalhos da "ORDEM DO 

DIA", submetendo à apreciação da Casa o que segue: EM 

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

Artigo 172 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 92, 

de 2018, de autoria da Frente Parlamentar de Defesa e Direitos 

dos Animais, “Estabelecendo e regulamentando, no âmbito do 

Município de Mogi Mirim, sanções e medidas referentes a 

eventos envolvendo trânsito de animais de grande porte em 

vias públicas e dá outras providências”. Pareceres Favoráveis 

das Comissões de Justiça e Redação; de Defesa e Direitos dos 

Animais; de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência 

Social; e de Finanças e Orçamento. Com 02 emendas 

modificativas e 01 emenda substitutiva da Comissão de 
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Defesa e Direitos dos Animais. Antes de submeter a matéria à 

apreciação do Plenário, o Senhor Presidente deu ciência à 

Casa, através de sua leitura, do Requerimento nº .../...., de 

autoria do Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino, solicitando, “conforme o que reza o Artigo 156, VI, 

combinado com os Artigos 113, § 5º, II e 169, do Regimento 

Interno, o Adiamento, por oito (08) dias, da discussão e 

votação do Projeto de Lei nº 92/2018, constante da pauta da 

“Ordem do Dia”; (submetido a votos em Sessão de hoje, a 

Casa aprovou, por unanimidade dos vereadores presentes, o 

Requerimento de Adiamento nº .../....); (aguardem-se oito (08) 

dias e insira-se o Projeto de Lei nº 92/2018 na “Ordem do 

Dia” da próxima Sessão). 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 André Albejante Mazon: “Boa noite a todos, público 

presente, nobres vereadores, pessoal que está acompanhando 

pela internet. Hoje quero falar sobre uma coisa que vem me 

incomodando e percebo desde novembro do ano passado, com 

as nomeações ocorridas dentro da Prefeitura Municipal, não 

apenas as nomeações nos cargos comissionados, mas algumas 

trocas de departamento, entre funcionários, alguns FGs, 

algumas coisas que vem acontecendo de uma forma mais 

intensa, nesses últimos meses e não consigo entender o 

motivo, porque, até o final do ano passado, uma quantidade 

“x” de funcionários comissionados, era suficiente e, por que, 

quando vai chegando perto da eleição, precisa aumentar a 

quantidade de funcionários comissionados? Será que há mais 

trabalhos quando se chega próximo da eleição? Ou vemos 

uma troca de favores, em troca de filiações partidárias? 

Perseguições de funcionários, transferidos de um lugar para o 

outro, ou favorecimento de outros, filiações estranhas que 

começam a acontecer nesse período e, sinceramente, estou 

muito incomodado, com muita coisa que vejo e ouço. 

Parabéns, Carlos Nelson, por finalmente ouvir muitos desta 
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Câmara, como os Vereadores: Tiago, Maria Helena, eu, entre 

outros, que andaram cobrando, para deixar de ter uma 

educadora, na Secretaria de Saúde, acumulando função em 

duas secretarias, que são extremamente grandes e tomam 

muito tempo, meus parabéns por ter, finalmente, criado juízo e 

deixado cada um em seu espaço, mas isto de, cada um em seu 

espaço, não é bem assim, porque tirou uma educadora da pasta 

da Saúde, esta que, apenas cego não vê, que está um caos, na 

cidade de Mogi Mirim, que não funciona, com uma Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA), que infelizmente cada hora 

está na mídia, por conta de alguma diferente, um sistema de 

Unidade Básica de Saúde (UBS) que não funciona há muitos 

anos, isto não é de hoje, aliás, vem desde a outra 

administração, a anterior, do atual prefeito. Essa saúde, que 

não funciona, pasmem, depois de ser gerida por uma 

educadora, agora será gerida por um contabilista e não por 

alguém que entende alguma coisa, da área de saúde, sequer 

tem formação na área de saúde, e muita gente diz que são por 

conchavos políticos, porque esse, que agora está lá, é muito 

vinculado a outro ex-prefeito, que pode vir a ser rival dele, 

nesta eleição. Onde é que fica o interesse público, nessas 

nomeações? Recentemente dei uma entrevista ao jornal, 

falando sobre minha pré-candidatura a prefeito, falei que não 

usarei Fundo Eleitoral, porque, para mim, usar dinheiro 

público para fazer política, é errado, pois falta tanta coisa na 

cidade e usar o dinheiro público para bancar campanha?! Mas, 

muito mais vergonhoso do que o Fundo Eleitoral, é usar de 

cargos e contratos públicos, para trocar favores, em troca de 

filiações, para enfraquecer adversário, é usar cargos da 

administração, que deveriam atender aos interesses da 

população, cargos que deveriam cuidar da saúde do cidadão, 

da segurança e de tantas outras coisas, não, usar cargos para 

conchavos políticos, visando a eleição, isto é ainda pior, 

porque, além de ser um dinheiro público mal empregado, 

deixa-se de ter alguém que poderia fazer de forma descente, o 

trabalho em favor da população. É com essa grande 

preocupação que concluo minhas palavras de hoje, desejando, 
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como sempre, uma semana abençoada a todos, mas haja 

bênçãos, precisa de muita benção divina, porque, a parte 

humana, nossa administração municipal não vem fazendo”. 

Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa 

noite a todos, gostaria de retomar o assunto sobre a saúde 

pública de Mogi Mirim. Sempre defendi a Santa Casa de 

Misericórdia de Mogi Mirim, meus parabéns a todos os 

funcionários, recepcionistas, motoristas, enfermeiros, 

médicos, a todos, que colaboram para que a Santa Casa 

permaneça aberta e sempre que foi preciso, literalmente, fui 

para as ruas, para defender o não-fechamento da Santa Casa 

de Misericórdia de Mogi Mirim. Todos sabem que a Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) está sobrecarregada e os seus 

funcionários tiram, literalmente, leite de pedra, rendo aqui 

meu respeito a todos os funcionários da UPA, mas entendo 

que, apenas a UPA, não resolve, tinha de ter mantido a 

Unidade de Atendimento Não Agendado (UANA), da Santa 

Casa, sempre fui e sou totalmente contrário ao seu 

fechamento, pois teríamos a UPA, para atender, praticamente, 

uma cidade inteira, que é a zona leste, o pronto-socorro da 

Santa Casa atenderia a outra região, como Jardim Planalto, 

Martim Francisco, Sol Nascente, São Francisco e as outras 

regiões. Minha ideia sempre foi: manter a UANA e inaugurar 

a UPA, para que o atendimento fosse mais humano, para a 

cidade de Mogi Mirim, pois apenas um local, não dá, não é de 

agora, sempre falei isso, pois, se tem dinheiro em caixa, dá 

para investir na saúde e por que não investir na Santa Casa de 

Mogi Mirim, que já possui um espaço físico, como o pronto-

socorro?! Em meu entendimento, resolveria o problema 

seríssimo da superlotação, que está a UPA. Mais respeito com 

o cidadão mogimiriano e repito: algumas coisas melhoraram, 

mas há muita coisa a ser feita. Muito obrigado”. Com a 

palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor 

presidente, nobres pares, público presente, funcionários da 

Casa, jornalistas, pessoal que está acompanhando a sessão em 

casa, e é com muita alegria que voltamos aos trabalhos 

legislativos, na data de hoje, nesta sessão e falo trabalho 
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legislativo, porque nosso trabalho não para, nunca, acho que 

alguns vereadores já citaram, como Tiago, acho que nesse 

recesso trabalhamos bastante e acompanhei o trabalho de 

alguns vereadores, também, faz parte, acho que somos 

vereadores de domingo a domingo. Começo o ano de 2020 

muito feliz, até porque, muitas de minhas lutas, algumas em 

conjunto com outros vereadores, como com Soninha, pois 

somos do mesmo partido, com Mané e uma conquista que 

estourará por esses dias, fico muito feliz porque é a prova de 

que se você trabalhar e persistir, você alcançará, eu não canso, 

acho que o trabalho de vereança, as vezes o pessoal rotula, se 

é da base, se não critica o prefeito, se não fiscaliza, fiscalizo 

sim e bastante, alguns vereadores estiveram comigo, em 

algumas fiscalizações, que foram resolvidas, lógico, assim 

como Marcos Gaúcho, por exemplo, em duas oportunidades, 

esteve comigo, no caso com os motoristas e em alguns outros 

casos também, que agora não recordo-me. A fiscalização é no 

dia a dia, quando vejo alguma coisa errada, está em nosso 

papel de vereador, de indicar ao prefeito e fazer com que a 

cidade cresça e melhore, e cada vereador tem seu estilo de 

fazer, de divulgar e se expressar, todos os estilos são válidos, 

porque, ao final, queremos uma cidade melhor, com uma 

saúde melhor, uma educação melhor, é isso que procurei 

nesses três anos, como vereador. Tenho um assunto para falar, 

porém deixarei para a semana que vem, porque não há tempo 

para começar o assunto e para encerrar, senhor presidente, 

tomarei a liberdade, como Presidente do Conselho de Ética, o 

qual, inclusive, algumas pessoas marcaram vereadores em 

algumas postagens, o Conselho de Ética se pronunciará hoje, 

após a sessão legislativa. Senhor presidente, tenha uma boa 

noite e, vereadores, que tenhamos um ano de sucesso e um 

ano abençoado a todos nós, independente de lados políticos, 

de lutas, porque nosso ideal é para uma cidade melhor e com 

toda certeza conseguiremos isso. Obrigado, senhor 

presidente”. Com a palavra, Vereador Gerson Luiz Rossi 

Júnior: “Boa noite a todos, novamente, primeiramente queria 

dizer que não é nenhuma surpresa e não deveria o ser, sobre 
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minha função, agora, neste ano de 2020, sobre a liderança e se 

vocês recordarem, no início do ano passado, o ofício, 

indicando o Vereador Magalhães, já anunciava que haveria 

um revezamento, anteriormente como vice-líder e neste ano 

como líder, Orivaldo Magalhães como vice. Apesar da 

liderança de governo não ser algo institucionalizado, não 

existe em nosso Regimento Interno, porém o Prefeito Carlos 

Nelson, optou, por cada ano, revezando os vereadores, que 

foram convidados, para fazer esse papel, tivemos Gebe, Maria 

Helena, Orivaldo e neste ano será eu, sim, ele reforçou agora, 

novamente, mas dizer que isso já estava estabelecido, para 

afastar qualquer tipo e/ou interpretação, que possa ocorrer, 

diante a essa liderança feita neste ano, porém havia um ofício, 

do ano passado, também, indicando essa situação. Quero dizer 

o seguinte, que no papel de liderança, respeitarei, assim como 

é meu estilo de trabalho, não levarei as reclamações, ou 

pedidos, ou qualquer situação que vocês, que cada um dos 17 

vereadores, tem o direito de fazer, de reclamar e 

principalmente os vereadores da oposição, o que farei: será a 

defesa naquilo que compete na defesa do governo, 

principalmente nos projetos de lei, que esta Casa deliberará 

neste ano e, também, no assunto que tratarei agora, para 

explicação dos vereadores. Quando discutimos, no ano 

passado, a liberação daquele financiamento, houve, já naquela 

ocasião, um pronunciamento do Executivo, dizendo que havia 

R$ 10 milhões de recursos próprios para investimentos, 

recordemos bem isto, inclusive, o Prefeito Carlos Nelson disse 

o seguinte: “se for aprovado o financiamento, haverá recurso 

para recapeamento da Rodovia dos Agricultores”, então houve 

pela austeridade fiscal, pelo aumento da receita, saímos da 

crise e houve um superávit, que estava reservado, de R$ 10 

milhões, já desde o ano passado, para os investimentos e a 

prefeitura não para, foi fazendo os projetos, tanto para 

financiamento, como para recursos próprios. Ocorre que, o 

prefeito, neste início de ano, já com os projetos, praticamente, 

sendo licitados, tinha de se tomar uma decisão, o 

financiamento não saiu? Então, segundo ele, ficou decidido 
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que desses R$11 milhões, ele faria e daria início às obras, 

inclusive aquelas que estão na lista de financiamento, ora, se 

sair o financiamento, é possível o pagamento sair desse 

dinheiro da Caixa Econômica Federal, senão usaremos o 

recurso próprio, sendo ele seguro, no uso do dinheiro público, 

e algumas prioridades que estavam elencadas, se não sair o 

financiamento, sairá com recursos próprios e isto ele está 

fazendo sabiamente, nos informando, aos vereadores, de que 

ele dará início as obras, independente do financiamento. Por 

exemplo, está na relação o recapeamento do Jardim Santana, 

está com a licitação pronta e dará ordem de serviço, se no 

meio da execução tiver o financiamento, ele poderá usar o 

recurso do financiamento, usaremos menos recurso de 

financiamento, o que é bom, também, pois não precisará usar 

os R$ 26 milhões, ou seja, esses R$ 10 milhões, nada mais é 

do que o que já existia de recursos para investimento, e muitos 

deles, dessa relação que foi divulgada, que justamente fala 

sobre reformas das UBSs – Unidades Básicas de Saúde; temos 

o Domênico Bianchi, que é uma decisão judicial, para que o 

município e o loteador, façam, há um TAC – Termo de Ajuste 

de Conduta, assinado, sendo necessário a execução dessa 

obra, enfim, são justificativas que, infelizmente, em cinco 

minutos não são suficientes para o líder de governo, mas, há a 

relação, que saiu no Diário Oficial, para entendermos qual foi 

a decisão do governo, neste momento, que não pode parar”. 

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

senhor presidente, senhores vereadores, ao público e pessoal 

da internet, infelizmente, neste primeiro dia de sessão, o termo 

é curto, por isso acabamos colocando algumas prioridades. 

Senhores vereadores, hoje, na Ordem do Dia, não tivemos 

nenhum projeto de lei a ser votado e o único, para ser votado, 

na verdade, acabou se adiando, tenho três projetos nas 

Comissões e gostaria de solicitar aos responsáveis para que 

colocassem à votação, principalmente o projeto de lei sobre a 

captação de energia solar nos prédios públicos, porque, em 

breve, o prefeito fará a licitação de uma UBS – Unidade 

Básica de Saúde, para o município. Se o projeto for aprovado 
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por esta Casa e não entrar com pedido para Câmara, para 

rejeitar o projeto, a próxima UBS de Mogi Mirim já deverá 

conter a captação de energia solar, esta Casa de Leis precisa 

colocar esse projeto à votação, mesmo que não for aprovado, 

porém precisamos colocá-lo, inclusive, no ano passado, 

colocamos vários projetos de leis, com urgência, foi feita a 

limpeza desta Câmara, mas meus três projetos ficaram para 

trás, tanto como a isenção de zona azul para cadeirantes e 

idosos, quanto a isenção de cobrança de religação de água no 

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos, esses três 

projetos estão parados e gostaria que fossem colocados em 

votação, porque esses pedidos são da população, assim como 

a isenção e religação de corte de água, a população está 

pagando por algo que não precisava. Fiz uma emenda no 

Orçamento Impositivo, do ano passado, coloquei, do meu 

valor, solicitando duas clínicas odontológicas, para Martim 

Francisco e para a UBS do Laranjeiras, e o pessoal da saúde 

me ligou, dizendo que a verba que solicitei a sobra seria de um 

valor muito alto e se poderia comprar uma outra clínica 

odontológica, porém esta seria móvel, para atender as pessoas 

em casa, com o programa “Melhor em casa”, graças a Deus o 

orçamento deu certo e comprarão esta clínica odontológica 

para o programa “Melhor em casa”, que atenderá aquela 

pessoa acamada, que não pode ir até o dentista, mas terá a 

possibilidade de ser atendido. Nesses minutos finais, gostaria 

de falar um pouco sobre o Domênico Bianchi, em que ocorreu 

um abaixo-assinado dos moradores, o prefeito então mandou, 

hoje, esse projeto de lei no valor de R$ 563.141,40 e os 

moradores estão contentes, é demorado, eu sei, igual ao 

Parque das Laranjeiras, mas acontecerá e isso já é uma vitória 

nossa, como vereador, pois não apenas eu quem pediu, não, há 

vereador que realizou reunião com os moradores, vereadores 

que fizeram o projeto de captar recursos, meus parabéns à 

Câmara Municipal. Poderia falar agora do Laranjeiras, mas 

falarei sobre o valor do empréstimo, pois, quando se pede 

dinheiro emprestado e vem para os vereadores, você fica em 

uma saia justa, tanto se votar a favor, como se votar contra, sei 
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que o prefeito tinha R$ 17 milhões, que ele aplicaria no 

hospital e vi agora, com bons olhos, que ele aplicou esse 

dinheiro e não precisou fazer o empréstimo, e tudo na vida é 

assim: você pode querer fazer algo de um jeito, ou de outro, 

mas está programado para isso, por isso, quando votei contra o 

empréstimo, estava destinado, exatamente, que iria acontecer 

algo, lembro-me que fiquei 18 segundos para decidir o meu 

voto nominal, o presidente ainda ficou bravo para que eu 

votasse logo, pois fiquei 18 segundo para decidir, sem saber 

se o que faria seria certo ou errado, naquele momento pedi a 

Deus para que me iluminasse, para que votasse de coração e 

que não tivesse vergonha de meu voto. Votei e sairá a UBS 

em meu bairro, será o dinheiro daquilo que queria que fosse, 

do dinheiro que tinha em caixa e será na zona leste, no mais, 

parabéns a todos, na semana que vem falarei sobre o 

Laranjeiras e a luta continua. Um grande abraço e boa semana 

a todos”.  Como os próximos oradores, Vereador Marcos 

Antônio Franco e Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros, desistissem da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o 

Vereador Moacir Genuário: “Bom, volto a falar, novamente, 

sobre o mesmo assunto, porque não é apenas o Bairro Sol 

Nascente, o São Francisco também está uma lástima, você não 

consegue andar, de maneira alguma, abrangendo tudo que 

falei, inclui-se, também, o São Francisco. Com relação a 

coleta do lixo, a Construrban está de brincadeira, passando, 

antes, três vezes na semana: segunda, quarta e sexta-feira, hoje 

passa uma vez na semana e ninguém sabe o dia que passa, e 

quando isso acontece. No natal, no final de ano, ficou-se 15 

dias com o lixo na rua, era cachorro mexendo, revirando, por 

isso a Construrban tem de ser fiscalizada pelo secretário, que 

pegou a mania de amontoar o lixo, deixa-lo para render o 

serviço, por horas e mais horas, vindo cachorros para mexer 

nele, rasgando-o, pessoal, eles não pegam o que está rasgado, 

pegam apenas o que está no cesto, por isso é importantíssimo 

que o secretário comece a acompanhar a coleta de lixo, da 

Construrban, sem contar que andam pela cidade espalhando o 

chorume, é aquele cheiro, na cidade, o que é inadmissível, 
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alguém, da administração, não vê o que acontece e não vê a 

reclamação, nesse sentido, porque eles amontoam o lixo e 

deixa lá por quatro, cinco horas, nisso cachorro, rato, todo 

mundo mexe, rasgam tudo e sem contar naquele cheiro do 

caminhão, quando tem que fazer a prensa do lixo, derrubando 

o líquido responsável pelo odor, espero que o secretário possa 

tomar providência com relação a este assunto. Quero 

parabenizar a Comarca, pela reportagem feita, sobre a nossa 

bola, a qual faremos um leilão, se Deus quiser, espero que o 

pessoal, ligado à internet e ao futebol, possa nos ajudar, quero 

parabenizar, também, por sua crônica política, desta semana, 

Fábio, você foi felicíssimo no que falou, você teve uma base 

hoje, pelo início da sessão, e sua crônica foi sensacional, 

porque será duro, o pessoal querer vir aqui para fazer 

campanha, vereador não respeitando o outro vereador, 

querendo ser o pai da criança em tudo o que acontece na 

cidade, como: “tudo o que acontece na cidade fui eu e tenho 

requerimento”, é uma vergonha, uma falta de ética. André 

veio até a tribuna e falou a respeito da saúde, que ela não 

funciona, realmente, não funciona mesmo, mas temos uma 

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito, que há nove meses 

está analisando a saúde e está na hora de nos mostrar a 

situação, sabemos, porém, existe uma CPI que está em 

funcionamento e até agora não tivemos um parecer dela, nove 

meses! Esperamos que essa CPI de agora, da rachadinha, não 

demore esses nove meses. Obrigado”. Com a palavra, 

Vereadora Sonia Regina Rodrigues: “Boa noite, senhor 

presidente, Mesa, vereadores, vereadora e público aqui 

presente, minha palavra será breve e só queria dizer que não 

parei, nesse período de recesso, nem minha assessora, 

batalhamos muito em atendimento, ela no gabinete e eu na 

rua. Não sou muito de fazer papel, sou mais de correr atrás, sei 

que há bastantes coisas a serem feitas no município, tanto na 

área de saúde, quanto na área de segurança, infraestrutura, 

mas, nunca votarei contra um projeto sobre a saúde, pois sei a 

importância que tem para que se evolua a saúde, na cidade, 

algumas coisas que estão acontecendo, falaram até em ir ao 
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gabinete do prefeito, eu fui e cobrarei, porque quem executa é 

o prefeito, então é lá que devemos cobrar, para que seja feito, 

mas minha cobrança não é apenas no papel, não, pois procuro 

por meio de deputados estaduais e federais, para trazer 

emendas para o município, porque não adianta fazer 

papelzinho e encher a gaveta, se não tivermos recursos para 

que as obras sejam concluídas. Em um momento certo falarei 

sobre o valor dessas emendas e seus destinos, boa noite a 

todos, desejo a todos que seja um ano abençoado a todos nós, 

esta é nossa primeira sessão do ano, que possamos obter 

muitas conquistas a Mogi Mirim, que tenhamos muito 

trabalho pela frente, obrigada”. Com a palavra, Vereador 

Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, senhores 

membros da Mesa, caros senhores vereadores, dando 

continuidade à minha fala anterior, também fiz uma 

destinação de R$ 132 mil de meu Orçamento Impositivo, para 

a Unidade Básica de Saúde (UBS), do Maria Beatriz, estou 

contente em saber que aquela UBS será reformada e ampliada, 

porque necessita, uma cobertura será feita para os pacientes, 

para não ficarem mais na chuva. Os outros R$ 20 mil do meu 

Orçamento Impositivo, destinei à Associação Fonte Viva, 

nada mais justo do que mandar R$ 20 mil para lá, para essa 

associação que realiza um trabalho maravilhoso para com os 

autistas. Agora, queria dizer uma coisa muito importante, 

começamos o ano de 2020 e quero dizer a todos, 

tranquilamente, que não tenho a mínima preocupação com 

minha reeleição, apesar de ter me declarado candidato, há 

anos, não tenho a menor preocupação, porque não vivo de 

salário de vereador e se fosse por ele, estaria passando fome, 

graças a Deus tenho uma penca de chaves para abrir um monte 

de portas, isso graças a Deus e coisa que não me falta é 

disposição e vontade de trabalhar para o povo de minha 

cidade, sendo vereador ou não. Enche o saco essas 

conversinhas de quem é “pai de criança” e quem não é, porque 

é o seguinte: é o que é, é fato, é público, é notório o que está 

sendo feito, por isso não tenho preocupação com ninguém, 

não tenho mesmo, pois trabalho, aliás, amanhã tenho que 
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levantar, às 06 horas, para ir visitar cliente, provavelmente um 

novo cliente, em Araras. Não vivo de colocar “porcariada” na 

internet, porque, graças a Deus tenho um trabalho e que 

desenvolvo há 25 ano, nesta cidade, e tenho 38 anos de 

profissão, não fico no desespero, não, por conta de 

“carguinho”, preocupado se vou ou não me eleger, porque 

também trabalho e se for para me eleger, trabalharei para que 

isto ocorra, larga a mão dessas coisas, minha gente, de “dor de 

cotovelo”, que pouca vergonha é isso?! Faça um bom trabalho 

para a população e verás o resultado nas urnas. Descaramento, 

falta de coragem, falta de vergonha na cara, fica enganando a 

população, não é apenas sair bonito na foto, não, tem é que 

apresentar resultados, é isto o que o povo quer ver. Quando 

alguém vier aqui e pensar em falar de minha pessoa, fale na 

minha cara, fale para mim, vai demonstrar que é uma pessoa 

horada, que tem hombridade e caráter, não tenho medo de 

nada, pois levanto cedo e procuro fazer o meu trabalho, é só 

isso, não falo isso para atacar ninguém, não, dou de exemplo 

às pessoas. Trabalhe e o resultado vem, muito obrigado, 

senhor presidente”. Com a palavra, Vereador Tiago César 

Costa: “Senhor presidente e vereadores, público presente e 

imprensa, mais uma vez, quero também deixar uma notícia, 

que recebemos depois que acabaram as sessões do ano 

passado, com relação a uma verba que o Deputado Baleia 

Rossi nos mandou, no valor de R$ 200 mil à saúde, que já 

chegou nos cofres da prefeitura, e mais R$ 100 mim para a 

APD – Associação da Pessoa com Deficiência, aquela 

associação que pegou fogo, em Mogi Mirim, esse dinheiro já 

está no caixa da APD e graças a Deus, e com o trabalho, o 

Deputado Baleia Rossi já enviou esse dinheiro e já está nos 

cofres da prefeitura. Isto é uma boa notícia, acho que é o 

primeiro dinheiro que chega para a APD, sabemos que sofreu 

e muitos vereadores destinaram seus orçamentos impositivos, 

inclusive espero que se cumpra o orçamento impositivo, que 

destinamos, pois, a maioria do meu orçamento foi destinado às 

entidades que cuidam de idosos, crianças, crianças especiais e 

que necessitam aumentar seus recursos, é um trabalho que a 
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prefeitura não faz e que essas entidades merecem essa nossa 

ajuda. Espero que o prefeito enxerga isto e o cumpra, não 

apenas para aqueles que estão ao lado dele, que é chamado 

como “a base do prefeito”, como ele chamou para a reunião 

apenas alguns, não me chamou, não chamou a Vereadora 

Maria Helena, o que é um desrespeito com a Câmara em si, 

digo isto, não porque queria estar lá, porque nem iria, mas é 

uma falta de respeito, depois jogar no marketing, em todas as 

mídias, dizendo que: “a Câmara aprovou, a Câmara 

concordou”, quando, na verdade, foram aqueles que ele acha 

que estão ao seu lado, e nós estamos contra, contra, se 

trazemos dinheiro aos cofres públicos em 27 de dezembro de 

2019, com R$ 100 mil a uma entidade, R$ 200 mil para a 

saúde de Mogi Mirim. Contra, quando se traz um carro para 

uma entidade, outro carro para outra, quando traz um carro 

para o “Melhor em casa”, que está aí, rodando, que foi 

direcionado com verba do Deputado Baleia Rossi, contra, 

quando você aprova vários projetos, em benefício da 

população e infelizmente, por um rótulo criado desde o início 

do governo, você só é oposição, você só critica e não dá a 

solução, pelo contrário, damos a solução, tentamos mostrar o 

caminho que deve ser seguido e tentar melhorar as condições 

para o nosso povo. Indignados, as vezes ficamos mesmo, com 

relação a esse estilo de política, que eu discordo, vocês podem 

concordar, mas eu discordo, três anos chorando à míngua e no 

último ano se despeja tudo, mostrando que tem dinheiro, 

porque é ano de eleição, isto, para mim, é uma covardia, com 

quem já morreu, com as famílias de pessoas que se perderam, 

pois não tiveram atendimento, porque dependeu de cirurgia, 

de atendimento e foi mandado embora da UPA – Unidade de 

Pronto Atendimento, sem atendimento médico, este, que 

receita 40 gotas de Dipirona, para uma criança que não tem 

nem dois anos de idade, nem minha avó e minha mãe dariam 

40 gotas para uma criança que não tinha nem dois anos de 

idade. Fui até lá, nas férias, denunciei, pedi abertura de 

sindicância, o diretor clínico da UPA era o “cabide de 

emprego” e não ia trabalhar, por várias vezes fui à UPA, 
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denunciar, os funcionários estão sendo perseguidos e 

transferidos, porque estão “abrindo a boca” e são retaliados. 

Merendeiras de escolas, serventes, retaliadas com mudanças 

de cargos, de escolas, porque falam “supostamente” o que o 

governo não quer que fale e em meu ponto de vista, isto é 

inaceitável. Outra questão: até que enfim chegaremos em um 

posicionamento, ao final desta sessão, sobre a questão da 

Comissão de Ética e a suposta “rachadinha”, e mais uma 

“suposta” denúncia que chegou, de atestados, algo gravíssimo, 

que fere a dignidade de uma Câmara Municipal, de 

representantes do povo que estão aqui, para trabalhar pelo 

povo, com seriedade, pois, por mais erros e divergências que 

tenhamos, há situações que desgastam, demais, o nosso 

Legislativo. Vejam aí, Presidente Bolsonaro, sofrendo, porque 

o filho está envolvido em uma suposta “rachadinha”, também, 

vejam o que isso ocasiona, em uma direção de um governo, ou 

de uma Câmara Municipal, ou de um Senado Federal, ou de 

uma ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, que está aí, também, com várias denúncias de 

assessores, de fantasmas que receberam dinheiro e “racharam” 

com seus deputados, senadores, e, infelizmente, a Câmara de 

Mogi Mirim ficou nesse “olho do furacão”, em um alvo, 

temos que tirar esse fantasma de nossa frente e com esse 

posicionamento, como disse o presidente da Comissão, com 

uma coletiva de imprensa, para determinar como e o que será 

feito, a partir de agora, e o que a Câmara, por cada 

consciência, decidirá. Muito obrigado, presidente, e uma boa 

noite a todos”. Como não houvesse mais oradores inscritos 

para falar em “Explicação Pessoal”, o Sr. Presidente 

determinou fosse guardado um respeitoso MINUTO DE 

SILÊNCIO pelo passamento dos senhores Professor Pedro 

Paulo Fritella, Helena Prima Mantovani, Paulo Eduardo 

Magrini, Samuel Antonelli, Deise Mary Campos Bulgarelli, 

José Nardino, Leovaldo Santos da Costa - “Fotógrafo Léo 

Santos”, Professor Benedito Aparecido Celegatti de Paula, 

Alexander Pereira Rosa - “Queijinho”, Neuza Armelin 

Tavares, Doutor Renê André, Luiz Benedito Donatti, Maria 
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Concebida de Souza, Jacyra Barros Esteves, Maria 

Conceição Piccolomini de Azevedo, Neuza Salvato de Freitas, 

Roberto Bignardi de Almeida, Ana Dias da Silva - Nita, 

Emídio Dente, Professora Roberta Veiga Benevides e Alcides 

Valvezon. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, Vereador 

Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, agradeceu a 

presença de todos e, sob a proteção de Deus, encerrou os 

trabalhos da presente Sessão às 21h39 do que, para constar, 

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

conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente 

assinada. 
 


