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           ATA DA SEGUNDA (2ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

 

Aos dez 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 

Segunda (2ª) 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 07 de fevereiro 

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), Jorge Setoguchi 

(07), Luís Roberto Tavares (08), Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino (09), Marcos Antônio Franco (10), Maria 

Helena Scudeler de Barros (11), Moacir Genuário (12), 

Orivaldo Aparecido Magalhães (13), Samuel Nogueira 

Cavalcante (14), Sônia Regina Rodrigues (15), Tiago César 

Costa (16) e, ausente, Gérson Luiz Rossi Júnior (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 
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Único, do Artigo 106, da citada Resolução, convidou o 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros 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 deu ciência 

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

Lei nº 11, de 2020, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, 

Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº 

003/2020, datada de 05/02/2020, objeto do Ofício nº 

003/2020, de igual data, “dispondo sobre normas urbanísticas 

específicas para a instalação de infraestrutura de suporte para 

equipamentos de telecomunicações autorizados e 

homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL e o respectivo licenciamento, nos termos da 

Legislação Federal vigente”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 2. Projeto de Lei nº 12, de 2020, de autoria do 

Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado 

de Mensagem nº 004/2020, datada de 05/02/2020, objeto do 

Ofício nº 004/2020, de igual data, “revogando dispositivos da 

Lei Municipal nº 6.154, de 12 de dezembro de 2019”; (ao 

exame das Comissões Permanentes); 3. Projeto de Lei nº 14, 

de 2020, de autoria do Vereador Alexandre Cintra, 

“instituindo no Calendário Oficial do Município de Mogi 

Mirim, o “FESTIMM” – Festival de Inverno de Mogi Mirim”; 

(ao exame das Comissões Permanentes); 4. Balancete da 

Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim, 

referente ao mês de dezembro de 2020”; (à Comissão de 

Finanças e Orçamento). Ainda com os Ofícios nºs 03 e 

04/2020, o Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou fossem 

os Projetos de Lei nºs 11 e 12/2020 apreciados em Regime de 

Urgência Especial, conforme previsto no Artigo 54 da Lei 

Orgânica – LOM de Mogi Mirim. Ato contínuo, o Sr. 

Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 

Vereadores os seguintes REQUERIMENTOS, hoje 

endereçados à Mesa (aprovados pela Casa): Requerimento Nº 

45/2020 - Assunto: REQUEIRO A EMPRESA GRUPO 

FÊNIX, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA 
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PROLONGAR O PERCURSO DA LINHA 03 DE ÔNIBUS 

CIRCULAR URBANO, PARA ATENDER OS 

TRABALHADORES DA AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Requerimento Nº 46/2020 - Assunto: REQUER AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL CÓPIA DAS ATAS DAS 

REUNIÕES DO GRUPO EXECUTIVO DE REVISÃO DO 

PLANO DIRETOR DE MOGI MIRIM. Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº 

47/2020 - Assunto: REQUER AO EXMO.PREFEITO 

CARLOS NELSON POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

COMPETENTE, INFORMAÇÃO SOBRE MÁQUINAS 

ROÇADEIRAS COSTAL, REFERENTE AO CONTRATO 

Nº 084/2019. Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. 

Requerimento Nº 49/2020 - Assunto: REQUEIRO A 

CONCESSIONÁRIA INTERVIAS MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SAÍDA 161- A DA SP-340 

PISTA NORTE, QUE ACESSA A RUA SANTA CRUZ. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 50/2020 - 

Assunto: REQUEIRO AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE 

ENVIA A ESTA CASA INFORMAÇÕES A RESPEITO DA 

DEMORA NA COLETA DO LIXO QUE SE JUNTA NAS 

RUAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento 

Nº 51/2020 - Assunto: REQUER AO EXMO PREFEITO 

MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO 

QUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS 

ENCAMINHE, NO PRAZO REGIMENTAL DESTA CASA 

DE LEIS AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELAÇÃO DE 

CIRURGIAS POR ESPECIALIDADE E AS 

PROVIDÊNCIAS QUE ESTÃO SENDO TOMADAS PARA 

ATENDER À POPULAÇÃO. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA, MARCOS ANTONIO FRANCO. Requerimento Nº 

53/2020 - Assunto: REITERO PEDIDO DE INFORMAÇÕES 

DO EXECUTIVO SOBRE A POSSIBILIDADE DE 

UNIFICAÇÃO DOS CARGOS ADMINISTRATIVOS COM 

EQUIPARAÇÃO SALARIAL PERTENCENTE A 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E DO 
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SAAE, JÁ SOLICITADAS VIA REQUERIMENTOS N.º 

169/2017, E38/2019 E 480/2019 DESSA CASA E PELOS 

PRÓPRIOS SERVIDORES ATRAVES DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO 12062/2019. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 55/2020 - Assunto: 

REITERO A INDICAÇÃO 002/2019 QUE SOLICITAVA A 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA PADRE 

JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA BRASEIRO QUE DÁ 

ACESSO AOS MORADORES DO JARDIM LINDA CHAIB 

AO UPA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento Nº 56/2020 - Assunto: REQUER AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL QUE ENVIE INFORMAÇÕES 

A RESPEITO DO ENCAMINHAMENTO DE TODO 

MATERIAL DE ILUMINAÇÃO RETIRADO DAS 

PRAÇAS. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Requerimento Nº 57/2020 - Assunto: Convoca o 

Senhor Silvio Cesar Esperança, Gerente na Secretaria de 

Obras, Habitação Popular para comparecer à sessão de 

Câmara no dia 17 de fevereiro (segunda-feira) ás 18h30 para 

explicar os contratos de execução de obras e serviços de 

substituições do sistema de iluminação pública existentes em 

várias praças. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Requerimento Nº 58/2020 - Assunto: REQUEIRO 

AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE ENVIA A ESTA 

CASA INFORMAÇÕES A RESPEITO DA TERRA QUE 

DESCE PELA AVENIDA BENEDICTO MARQUES DE 

CAMARGO CAUSANDO ENTUPIMENTO DO BUEIRO 

LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DO TÚNEL MARIO 

COVAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Na 

sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme 

deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES 

endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação Nº 70/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO PODA DE 

ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA MANAUS, NO 

JARDIM GETÚLIO VARGAS. Autoria: ANDRÉ 

ALBEJANTE MAZON. Indicação Nº 71/2020 - Assunto: 
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SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA 

ESTRADA MUNICIPAL RURAL MATÃO DOS MELLOS 

(MMR-248), COM RELAÇÃO AOS PONTOS CRÍTICOS 

NO PAVIMENTO. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº 72/2020 - Assunto: INDICO AO EXECUTIVO 

MUNICIPAL PARA QUE JUNTO À SECRETARIA 

COMPETENTE, PROVIDÊNCIE A LIMPEZA DA BOCA 

DE LOBO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MAGALDI EM 

FRENTE AO Nº 250. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE 

MAZON. Indicação Nº 73/2020 - Assunto: Solicita que a 

prefeitura municipal promova o rebaixamento de guias em 

frente a todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 

município para facilitar o acesso de cadeirantes. Autoria: 

MARCOS ANTONIO FRANCO. Indicação Nº 74/2020 - 

Assunto: INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA 

QUE JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE 

PROVIDENCIE A LIMPEZA DA PRAÇA CATARINO 

MARANGONI, ZONA NORTE NESTA CIDADE. Autoria: 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 

75/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA ANTÔNIO JOSÉ 

FRANCOS DE CAMPOS, LOCALIZADA NO BAIRRO 

JARDIM PISSINATTI. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 76/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA 

AVENIDA DA SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO 

SAÚDE. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

77/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA SEBASTIÃO 
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FERREIRA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

NOSSA SENHORA APARECIDA. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 78/2020 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

ROÇAGEM E LIMPEZA EM ÁREA DE PROPRIEDADE 

DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RUA BENEDITO DA 

CUNHA CAMPOS, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM 

NAZARETH. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

79/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO A REMARCAÇÃO DA PINTURA DE 

SINALIZAÇÃO DE SOLO NO MOGI MIRIM II. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 80/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO A 

REMARCAÇÃO DA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE 

SOLO E DA FAIXA DE PEDESTRE NO TÚNEL MARIO 

COVAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

81/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA DO 

MIRANTE. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 82/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NO TERRENO DA BOMBA DO 

SAAE LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DIAS REIS, 

NA VILA DIAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 83/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO 

QUE ESTÁ CORRENDO A CÉU ABERTO ENTRE AS 

RUAS EDERALDO SILVEIRA BUENO E PERU, NO 

SEAC. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

84/2020 - Assunto: INDICO A REALIZAÇÃO DE 

AVALIAÇÃO E POSSÍVEL ERRADICAÇÃO DE ESPÉCIE 

ARBÓREO LOCALIZADO NA RUA DO MIRANTE, 
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PRÓXIMO A PONTE SOBRE O RIO MOGI MIRIM. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 85/2020 

- Assunto: Indica ao Sr. Prefeito Municipal, por meio da 

secretaria competente, que seja retirada a lixeira instalada em 

frente à propriedade rural nas Chácaras das Uvas. Autoria: 

GERALDO VICENTE BERTANHA. Indicação Nº 86/2020 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio da Secretaria 

competente, para que seja feita manutenção do asfalto na Rua 

Dr. Lúcio Cintra do Prado, Bairro Jardim Flamboyant. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 87/2020 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio da Secretaria 

competente, para que seja feita manutenção nos postes de 

iluminação da Rua Dr. Lúcio Cintra do Prado (Travessa da 

Rua Cornélio Pires, parte baixa), Bairro Jardim Flamboyant. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 88/2020 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno, por intermédio da Secretaria 

competente, para que seja feita manutenção nos postes de 

iluminação localizados na Rua Conde Álvares Penteado, nas 

proximidades do número 500, entrada da EMEB Prof.ª Eliza 

Poltronieri Semeghini, Bairro Mirante. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Indicação Nº 89/2020 - Assunto: Indica-se 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno através da secretaria de competente, para que seja feita 

notificação ao proprietário do terreno localizado na esquina da 

Rua Benedito Rocha com Rua Antônio Moreno Perez, Jardim 

Maria Beatriz. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação 

Nº 90/2020 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, por intermédio da 

Secretaria competente, para que seja feita corte do mato e 

manutenção geral na Praça da Criança, Jardim Longato. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 91/2020 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno através da secretaria de 

competente, para que seja feita notificação ao proprietário do 
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terreno localizado na esquina da Rua Edson Lúcio Pateli e 

Rua Heitor P. Zorzetto, Vila Santa Luzia. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Indicação Nº 92/2020 - Assunto: Solicito ao 

Exmo Sr. Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, 

através da Secretaria competente para que providencie 

reparo/construção do muro do Cemitério da Saudade na parte 

que faz divisa com o Condomínio Residencial Vitória. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 93/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA PAULO ANTÔNIO, LOCALIZADA 

NO BAIRRO TUCURA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 94/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA 

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, LOCALIZADA 

NO BAIRRO JARDIM MURAYAMA III. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 95/2020 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

ANGELINO MARIOTONI, LOCALIZADA NO BAIRRO 

JARDIM SANTA HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 96/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

DAS ORQUÍDEAS, LOCALIZADA NO BAIRRO 

INOCOOP. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

97/2020 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio da 

Secretaria competente, para que seja realizada instalação de 

lombada para reduzir a velocidade dos veículos na Rua José 

Scomparim, nas proximidades do número 646. Autoria: 

TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 98/2020 - Assunto: 
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INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO A MODERNIZAÇÃO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBSTITUINDO A ATUAL POR 

LÂMPADAS DE LED NA PRAÇA COMANDANTE JOSÉ 

DOS SANTOS MORENO, NO MOGI MIRIM II. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 99/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO A 

MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

SUBSTITUINDO A ATUAL POR LÂMPADAS DE LED NA 

PRAÇA APARECIDO RIBEIRO, NO JARDIM DO LAGO. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

100/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO A REMARCAÇÃO DA PINTURA DE 

SINALIZAÇÃO DE SOLO NO JARDIM DO LAGO. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

101/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NO BUEIRO LOCALIZADO NA 

ROTATÓRIA DO TÚNEL MARIO COVAS. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 102/2020 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 

CARLOS NELSON BUENO, PARA QUE ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, EFETUE O 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TODAS AS RUAS 

DO DISTRITO DE MARTIM FRANCISCO. Autoria: 

MOACIR GENUARIO. Indicação Nº 103/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO ESTUDOS PARA REATIVAÇÃO 

DA UANA NA SANTA CASA PARA DESAFOGAR A UPA 

DA ZONA LESTE. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 104/2020 - Assunto: Solicito ao Exmo Sr. 

Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, através da 

Secretaria competente para que providencie limpeza de mato 

na área institucional da Prefeitura na rua: Benedito da Cunha 

Campos próximo ao Lar São Francisco de Assis. Autoria: 
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ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 105/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO ESTUDOS PARA 

SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA 

LOCALIZADA NA RUA XAVANTE, NO MOGI MIRIM II, 

POR LUMINÁRIAS DE LED, PARA MELHORAR A 

LUMINOSIDADE E SEGURANÇA DOS 

FREQUENTADORES. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 106/2020 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO ESTUDOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA LOCALIZADA NA 

RUA ARUANÃ, NO MOGI MIRIM II, POR LUMINÁRIAS 

DE LED, PARA MELHORAR A LUMINOSIDADE E 

SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 107/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO ROÇAGEM DO MATO E A 

REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 

ARUANÃ, NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 108/2020 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO NA ESTRADA 

FRANCISCO ANTÔNIO VÔMERO, NO BAIRRINHO. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

109/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO NO TRECHO SEM 

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO 

CARLOS DE OLIVEIRA. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 110/2020 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO COM URGÊNCIA A NOTIFICAÇÃO 

DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO LOCALIZADO NA 

RUA CAMPO GRANDE, NO MIRANTE, PARA QUE SE 

PROVIDENCIE A LIMPEZA DO MESMO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 111/2020 - Assunto: 
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INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO ROÇAGEM DO MATO E A 

REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA LOCALIZADA NA VIELA 

DA RUA TICUNA, NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 112/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS 

NA RUA ÂNGELO BRUNO, NO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 113/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO A RECUPERAÇÃO DA MALHA 

ASFÁLTICA E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE 

ESCOAMENTO DE ÁGUA PARA EVITAR A EROSÃO NA 

RUA VITOR SALVATO, NO JARDIM BRASÍLIA. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 114/2020 - 

Assunto: INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE SECRETARIA 

MUNICIPAL COMPETENTE QUE REALIZE SERVIÇOS 

DE TAPA BURACO NA PRAÇA LUCINDA BRASI 

BRANDÃO, ESQUINA COM A RUA HUMBERTO 

BARROS FRANCO - BAIRRO DO INOCOOP. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 115/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO FISCALIZAÇÃO 

NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS DEVIDO A NEGLIGENCIA NA 

IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE RISCO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 116/2020 - Assunto: 

INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

ARQUITETO CALOS NELSON BUENO, PARA QUE SEJA 

INSTALADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLICITANDO 

INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

NA RUA ADOLFO MORATO EM FRENTE A TRAVESSA 

CARLOS TARASCHI NO ATERRADO. Autoria: GERSON 

LUIZ ROSSI JUNIOR. A seguir, o Senhor Presidente 

submeteu à apreciação e votação dos nobres Vereadores as 
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seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela 

Casa): Moção Nº 30/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, 

COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO 

DO PASTOR LUIZ ANTONIO TAVARES (PASTOR 

TAVARES) DA MISSÃO ASSISTENCIAL PAZ E VIDA, 

OCORRIDO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. Autoria: 

MOACIR GENUARIO. Moção Nº 31/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR 

ANTONIO CARLOS BIANCHI, OCORRIDO DIA 01 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 32/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PELA 

POSSE E INSTALAÇÃO DOS OFICIAIS DA XLI GESTÃO 

ADMINISTRATIVA DO CAPÍTULO DEMOLAY 

“CAVALEIROSDAS SETES VIRTUDES” Nº 424. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Moção Nº 33/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PELA 

POSSE DA IV GESTÃO DO CAPÍTULO MADREPÉROLA 

Nº 43, DA ORDEM DA ESTRELA DO ORIENTE. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. A seguir, o Sr. Presidente colocou à 

disposição dos Srs. Vereadores a seguinte 

CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 016, 017, 018, 019, 

020, 021, 022, 023, 024, 026, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 

032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 

datados de 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020, todos 

subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, José 

Augusto Francisco Urbini, respectivamente, respondendo a 

respeito do Requerimento nº 022/2020; Indicação nº 

851/2019; Requerimento nº 610/2019; Indicação nº 783/2019; 

Indicação nº 578/2019; Indicação nº 663/2019; Indicação nº 

061/2020; Indicação nº 021/2020; Indicação nº 023/2020; 

Indicação nº 054/2020; Requerimento nº 003/2020; 

Requerimento nº 010/2020; Indicação nº 002/2020; Indicação 

nº 008/2020; Requerimento nº 029/2020; Requerimento nº 

015/2020; Indicação nº 011/2020; Indicação nº 012/2020; 

Indicação nº 013/2020; Indicação nº 014/2020; Indicação nº 

015/2020; Indicação nº 024/2020; Indicação nº 034/2020; 
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Indicação nº 067/2020; Indicação nº 069/2020; Requerimento 

nº 05/2020; Requerimento nº 37/2020; Requerimento nº 

577/2019, desta Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos 

Senhores Vereadores interessados); Ofício nº. 0711/2019, 

datado de 11 de dezembro de 2019, subscrito pelo Sr. Marcio 

Antônio de Paula Capato, Gerente de Sustentação ao Negócio 

da Caixa Econômica Federal, “notificando liberação de 

recursos financeiros no valor de R$ 37.848,97 (trinta e sete 

mil e oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete 

centavos)”; (arquive-se). Ato contínuo, o Sr. Presidente 

Vereador Manoel Eduardo P. da Cruz Palomino, com 

fundamento no Artigo 90, inciso 4º da Resolução 276, de 09 

de novembro de 2010, vigente Regimento Interno, e 

principalmente, de todo preceituado, no Decreto de Lei nº 201 

de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e 

dos vereadores, tendo esta presidência recebido denúncia e 

relatório do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 

determinou ao Segundo (2º) Secretário e membro da 

Comissão de Ética, para fazer leitura da denúncia e do 

relatório da Comissão de Ética, na íntegra, assim redigida a 

denúncia: “Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Mogi Mirim. Emanuel Axel Lucena da Silva, 

brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado, 

residido em Mogi Mirim – São Paulo, em firme assinado, no 

uso de seus direitos legais, venho, respeitosamente, perante 

vossa excelência, tendo por base o que foram expostos pelos 

meios de comunicação do município, mediante a provas 

circunstanciais e relatos pessoais de mais de um assessor desta 

Câmara Municipal, requerer a instalação de CPI – Comissão 

Parlamentar de Inquérito, para apuração de conduta crime, em 

face de Samuel Nogueira Cavalcante, desta Casa Legislativa, 

dos fatos: O Vereador Samuel Cavalcante é acusado por seus 

ex-assessores, de possível prática de ações criminosas, 

destinadas a apropriar-se de recursos municipais, mediante a 

subtração de parte do salário de seus assessores, vulgarmente 

denominado como: “rachadinha”, coação e assédio moral no 

âmbito da Câmara Municipal de Mogi Mirim, São Paulo. A 
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presente demanda tem como suporte fático: as matérias 

jornalísticas, publicadas pelos mais diversos jornais do 

Município de Mogi Mirim; depoimento de dois ex-assessores 

do referido parlamentar; provas materiais, por meio de 

gravações telefônicas, áudios e conversas por aplicativos de 

bate-papo e por testemunha ocular, deste, que subscreve. 

Embora os fatos, ainda não sendo objetos de denúncia formal, 

as matérias jornalísticas, por conter relatos pessoais e 

detalhados de ex-assessores, inclusive de modus operandi do 

vereador, é importante ressaltar que as matérias, por si só, já 

caracterizam denúncia, uma vez que traz fortes relatos de 

ações criminosas, que resultaram em desvios de recursos 

financeiros municipais, através de salários de seus assessores, 

a famosa “rachadinha”, referida prática, em apertada síntese, 

consiste na devolução de parte do salário de assessores ao 

vereador, aos quais se encontram vinculados e teria sido 

constatada por este, que subscreve, de forma presencial, 

dentro do gabinete do próprio parlamentar e a partir das 

denúncias feitas pela imprensa local. Segundo constatado e 

noticiado, tal ocorrência deu-se no âmbito do gabinete do 

excelentíssimo Vereador Samuel Cavalcante, confirmado, não 

por um, apenas, mas por dois de seus três ex-assessores. 

Assim, diante de tais elementos, por dever de ofício, sob pena 

de improbidade administrativa, surge a obrigação desta 

presidência, obter maiores subsídios para, dentre outras 

medidas que se revelem necessárias, promover a perda do 

mandato do Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, sem 

prejuízo das sanções criminais, previstas em nosso Código 

Penal, do pedido. Deste modo, considerando que as noticiadas 

práticas demandam elucidações, sobretudo ante a possível 

violação à princípios regedores da administração pública, e, 

consequentemente, potencial consequências criminais, sirvam-

me do presente para solicitar os seguintes esclarecimentos: 1: 

Como se deu, na prática, a devolução de parte dos salários de 

seus ex-assessores? 2: Quais valores eram devolvidos? 3: 

Quanto tempo essa prática durou? 4: Existe essa prática em 

outros gabinetes da Câmara Municipal de Mogi Mirim? 5: Até 
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que ponto os ex-assessores foram coagidos a devolverem parte 

de seus salários? 6: Houve assédio moral do Vereador Samuel 

Nogueira Cavalcante em face de seus assessores? Tais 

explicações poderão vir acompanhadas de outras informações 

e justificativas relevantes, contribuirão sobre a maneira para a 

missão constitucional do controle interno desta presidência e 

para o pleno interesse público. Aproveito a oportunidade para 

renovar os protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, Emanuel Axel Lucena da Silva”. A seguir o 

relatório do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 

constituído pelo Ato da Mesa nº 09 de 2019, processo nº 

214/2019: “Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, do 

Legislativo Mogimiriano, para o Biênio 2019-2020, foi 

nomeado pelo Ato da Mesa nº 09 de 2019 e designou, para 

compor os membros do Conselho, os Vereadores: Cristiano 

Gaioto, Orivaldo Aparecido Magalhães, Maria Helena 

Scudeler de Barros, André Albejante Mazon e Tiago César 

Costa. Tem como analisar a instalação de CPI – Comissão 

Parlamentar de Inquérito, para a apuração de conduta crime, 

em face do Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, 

Representação nº 04/2019, feita pelo munícipe, Emanuel Axel 

Lucena da Silva. O Senhor Emanuel Axel Lucena da Silva, 

protocolou, em 18 de novembro de 2019, a Representação nº 

04/2019, junto à presidência desta Casa. Após o recebimento, 

o Sr. Presidente encaminhou ao Presidente do Conselho de 

Ética, que, de imediato, reuniu seus membros, para que todos 

tomassem ciência da representação e assim dessem 

prosseguimento. Em primeira reunião, realizada em 19 de 

novembro de 2019, com a presença de todos os membros do 

Conselho, decidiu-se que enviaríamos ofício ao Sr. Emanuel, 

para que pudesse juntar provas materiais que embasassem na 

denúncia, ora mencionada. Assim foi feito, por intermédio do 

Ofício nº 05/2019, no qual foi entregue ao Sr. Emanuel em 

que, em 21 de novembro de 2019, protocolou, junto ao 

Presidente do Conselho, as provas materiais, conforme 

protocolo pág. nº 10 do Processo nº 214/2019. Em 22 de 

novembro de 2019, o Conselho de Ética reuniu-se novamente, 
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para que todos os membros do Conselho tomassem ciência das 

provas apresentadas e, após verificação, decidiu-se por enviá-

las ao Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, para que o 

mesmo apresentasse, dentro do prazo regimental, sua defesa, e 

assim o fizemos, através do Ofício nº 07/2019. Decorrido o 

prazo regimental, o Vereador Samuel Cavalcante protocolou a 

sua defesa, em 06 de dezembro de 2019, conforme protocolo 

pág. nº 46, do Processo nº 214/2019. O Conselho reuniu-se, 

uma vez mais, no dia 09 de dezembro, na sala da presidência, 

para conhecer as razões de defesa do Vereador Samuel 

Cavalcante e definir quais atos seguiriam. Após a leitura e 

deliberação acerca da peça de irresignação e suas razões, os 

vereadores, membros atuantes do Conselho, uniformemente, 

concluíram que convocariam o Sr. Emanuel, que protocolou a 

representação, assim como os ex-assessores do Vereador 

Samuel, para uma Oitiva, assim o fizemos e o Sr. Emanuel foi 

ouvido, no dia 11 de dezembro de 2019, às 09h10, conforme 

termo de Oitiva assinado e acostado na página nº 111, do 

Processo nº 214/2019, em seguida, foi ouvido o Sr. Adauto 

Donizete Sebastião, às 10 horas, também com termo de Oitiva, 

assinado na página nº 113, do Processo nº 214/2019, por 

último, foi ouvido o ex-assessor, Sr. Júlio Marangoni de 

Souza, também com termo de Oitiva, assinado na página nº 

115, do referido processo. Todas as Oitivas foram gravadas e 

filmadas, e constam, na íntegra, do processo. Em seguida, e 

diante dos fatos, o Conselho oficiou o setor de Contabilidade, 

da Câmara Municipal de Mogi Mirim, para que fornecessem 

informações a respeito do ex-assessor Adauto Donizete 

Sebastião, assim foi feito, através do Ofício nº 11/2019. Em 

12 de dezembro, o Setor de Contabilidade, forneceu os 

documentos solicitados e o Conselho reuniu-se novamente, 

para deliberar sobre o assunto. Diante da representação e das 

provas apresentadas pelo Sr. Emanuel Axel Lucena da Silva, 

das Oitivas feitas pelo Conselho e da defesa do Vereador 

Samuel Nogueira Cavalcante, o Conselho constatou que há 

indícios para a abertura da Comissão Processante, de acordo 

com o Artigo nº 89 e 90, do Regimento Interno vigente. Este 
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Conselho procurou fazer, de forma transparente e imparcial, o 

trabalho de apuração dos fatos e concluiu que o processo deve 

ser remetido à presidência, para a abertura de Comissão 

Processante. A seguir, entendendo satisfeitas e cumpridas as 

exigências dos autos convocados pelo Conselho e nos exatos 

limites da Resolução nº 157 de 1995, especialmente o Artigo 

nº 19 e seus incisos, este Conselho, após longa deliberação 

acerca dos fatos que lhes foram trazidos pelo interessado, e 

por tudo o que foi possível apurar, certos e fortes na defesa do 

interesse da sociedade mogimiriana, que não se curva ante às 

dificuldades, defendendo os interesses da população local, 

com desprendimento e, sendo assim, e após esgotadas todas as 

ponderações, concluímos e decidimos encaminhar esta 

representação ao Presidente da Casa, para leitura e deliberação 

do Plenário, conforme o Artigo nº 90, inciso IV do Regimento 

Interno. Por fim, requer-se, ao Presidente da Câmara, que dê 

ciência e encaminhe, cópia da denúncia e este relatório, os 

senhores vereadores e vereadoras, para conhecimento. Sala 

das Sessões "Vereador Santo Róttoli", em 10 de fevereiro de 

2020, Vereadores: Cristiano Gaioto, André Albejante Mazon, 

Maria Helena Scudeler de Barros, Tiago César Costa e 

Orivaldo Aparecido Magalhães”. Ato contínuo, o Sr. 

Presidente consultou ao Plenário sobre o recebimento da 

denúncia e relatório do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar. Fez uso da palavra, Questão de Ordem, o 

Vereador Tiago César Costa, para requerer Votação Nominal, 

o que foi submetido a votação, pelo Presidente da Câmara, e 

aprovado, por todos os vereadores presentes da Casa. O Sr. 

Presidente deu início à votação, pelo processo Nominal e, para 

isso, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a chamada 

dos Srs. Vereadores os quais, um a um, dirigiram-se à tribuna 

e verbalizaram favoravelmente (SIM) ao recebimento, ou 

contrariamente (NÃO) ao recebimento. Após o último 

Vereador, o Sr. 1º Secretário proclamou o seguinte resultado: 

os Vereadores Alexandre Cintra, André Albejante Mazon, 

Cinoê Duzo, Cristiano Gaioto, Fábio de Jesus Mota, Geraldo 

Vicente Bertanha, Jorge Setoguchi, Luís Roberto Tavares, 
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Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, Marcos Antônio 

Franco, Maria Helena Scudeler de Barros, Moacir Genuário, 

Orivaldo Aparecido Magalhães, Sônia Regina Rodrigues e 

Tiago César Costa votaram SIM; o Vereador Gérson Luiz 

Rossi Júnior estava ausente e o Vereador Samuel Nogueira 

Cavalcante absteve-se do voto; (submetido a votos, por 

Votação Nominal, em Sessão de hoje, a Câmara aprovou o 

recebimento da denúncia e relatório do Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar, por quinze (15) votos favoráveis). A 

seguir, o Sr. Presidente considerou o recebimento, por voto da 

maioria dos vereadores, e, na sequência, constituiu a 

Comissão Processante, composta por três (03) vereadores, os 

quais foram escolhidos por sorteio, constando o nome dos 

quatorze (14) vereadores, com exceção dos Vereadores 

Samuel Nogueira Cavalcante, Manoel Eduardo P. da Cruz 

Palomino, este, por não fazer parte das Comissões e Gerson 

Luiz Rossi Júnior, pela ausência na sessão. O sorteio foi 

realizado, constatando os seguintes sorteados, Vereadores: 

Jorge Setoguchi, Maria Helena Scudeler de Barros e Orivaldo 

Aparecido Magalhães, respectivamente: presidente, membro e 

relator do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Na 

sequência e não havendo mais proposituras, ou quaisquer 

outros documentos, para serem levados ao conhecimento do 

Plenário, o Sr. Presidente facultou o uso da palavra no 

“Expediente”, anunciando os oradores inscritos, conforme § 

6º, do Artigo 111, do Regimento Interno. Com a palavra, 

Vereador André Albejante Mazon: “Boa noite a todos, 

primeiramente quero desejar aos membros da Comissão 

Processante, toda boa sorte, que façam o trabalho com 

maestria e tenho certeza será feita. Estávamos juntos, dois, dos 

três sorteados, da Comissão de Ética, desta Casa, Com 

Vereadora Maria Helena e Vereador Magalhães, tenho certeza 

que essa Comissão tem o conhecimento do assunto e fará um 

trabalho de maestria, até pelos três nomes envolvidos. Essa 

semana o Jornal Oficial e na página da prefeitura, falou-se 

muito sobre a “geração de emprego”, pegando várias 

empresas, que contrataram, em Mogi Mirim, nos três últimos 
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anos, colocadas para dar um bom volume de empregos, 

gerados na cidade, tentando ludibriar o povo, de que Mogi 

Mirim criou muitos empregos ao longo destes últimos anos, 

mas, infelizmente, essa não é a verdade. Tentei puxar alguns 

dados e queria passa-los a vocês: “entre admissões legais e 

demissões, foram 9.763 admissões e 9.373 desligamentos, ou 

seja, foram criados 390 novos postos de trabalho, na cidade, 

no ano passado”, o que é bacana e para o comércio, é muito 

bom, porque é melhor criar do que perder, porém, resolvi 

estudar as cidades da região, para ver essa mesma informação, 

e olhem só: Mogi Guaçu, uma cidade que é uma vez e meia a 

Mogi Mirim, em matéria de população, foram 19.331 vagas 

criadas e 18.119 demissões, ou seja, 1.212 empregos criados, 

no ano passado, o que são três vezes mais do que os criados 

em Mogi Mirim, proporcionalmente, falando em criação, duas 

vezes maior de empregos, na cidade de Mogi Guaçu. Agora, 

em uma cidade menor, como Itapira: foram 8.065 admissões e 

7.616 desligamentos, sendo 449 novos empregos, uma cidade, 

que tem orgulho em gerar menos emprego do que Itapira, que 

é bem menor que nossa cidade, estampar isso no jornal, como 

se fosse uma vitória, em criar menos empregos do que toda 

região, está lá, estampado, como se fosse o Carlos Nelson, o 

“criador de empregos”, isto é uma vergonha e Mogi Mirim, 

que já foi protagonista regional, lembro-me de quando eu era 

moleque, para tirar o RG, o pessoal de Mogi Guaçu tinha que 

vir para Mogi Mirim, porque lá não batia a foto três por 

quatro, pois apenas aqui tinha estúdio para fazer esse tipo de 

foto. Hoje, nós, mogimirianos, que vamos para Mogi Guaçu, 

para fazer um RG, uma cidade que já foi protagonista, na 

região, aliás, era todo nosso distrito, no passado, hoje está aí, 

todos crescendo, desenvolvendo e criando empregos, 

enquanto Mogi Mirim, infelizmente, está parada no tempo e o 

prefeito achando que está bom, estampando no jornal, como se 

fosse uma vitória, isso é uma vergonha para Mogi Mirim, pois 

estamos atrás de todas as cidades da região, com relação a 

criação de empregos. Quero deixar esse assunto bem claro e 

que Carlos Nelson tome alguma atitude, logo, para que 
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tenhamos emprego nesta cidade, destrave os loteamentos, 

Carlos Nelson, pois Mogi Guaçu teve um aumento na 

arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS), no ano passado, 

80% da arrecadação de ISS, em Mogi Guaçu, saiu da 

construção civil e aqui ninguém consegue construir nada, não 

consegue liberar projeto na prefeitura, não consegue fazer 

loteamento, não consegue fazer prédio. Destravemos, Carlos 

Nelson, ajudemos nossos empresários, porque não dá, tirar 

emprego, já tirou, colocou presidiários no lugar de 

empregados, na limpeza urbana; já inviabilizou os ambulantes, 

do centro da cidade; contra o trabalhador, já fez o bastante, 

agora, vamos ajudar, Carlos Nelson, acorde”. Com a palavra, 

Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite, gostaria de abordar o 

assunto referente a tragédia ambiental, precisamente na cidade 

de São Paulo, devido as enchentes. Conscientização e a 

prática da cidadania resolveriam, e muito, esse problema, e 

como professor, faço e desempenho meu papel de educador, 

conscientizando os alunos, da prevenção das doenças, da 

preservação do meio ambiente, do respeito aos seus pais, 

porém, o que aconteceu na cidade de São Paulo, na cidade de 

Mogi Mirim e o que acontece em nosso país, tem uma palavra: 

falta de educação. Se abolirmos o uso de garrafas, canudos, 

plásticos, copos e tampinhas, reduziremos o consumo de 

sacolas plásticas e faremos um bem a nós mesmos, é muito 

fácil cobrar o Poder Público, mas temos que fazer e cumprir 

nosso papel de cidadão. Comecemos pela Câmara Municipal, 

com o desafio de parar de tomar no copinho, passando a 

utilizar, cada um à sua caneca, com seu café, sua própria água, 

ou seu chá, assim reduziremos e a palavra-chave é: 

conscientização, há várias leis, porém, temos que colocar em 

prática o nosso papel de cidadão, porque, senão acontece essas 

enchentes, essas tragédias, vamos culpar o Poder Público? 

Não! O problema é nosso, é meu, é seu, de todos. Reduzamos 

o consumo de plástico e fica a dica: cada um com sua caneca, 

na escola, no escritório, na Câmara, onde você trabalha. Fica a 

dica: conscientização já! Essa tragédia, esse caos, ocorrido em 

São Paulo, poderia, sim, ter acontecido em nossa cidade, 
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assim como acontece, é só passar nas ruas, para ver que os 

bueiros estão cheios. Seja consciente e pratique a cidadania, 

cobre do Poder Público, mas faça também a sua parte, pois, 

com cada um fazendo sua parte, teremos um mundo melhor, 

isso não é demagogia, é fato, é verdade, temos que parar de 

cobrar do outro, faremos a nossa parte. Muito obrigado”. Com 

a palavra, Vereador Fábio de Jesus Mota: “Boa noite, senhor 

presidente, Mesa, nobres vereadores e vereadoras, imprensa e 

público aqui presente. Hoje o Projeto de Lei nº 12 foi lido, 

revogando os dispositivos da Lei Municipal nº 6.154, de 12 de 

dezembro de 2019. Este projeto, nada mais é do que aquele 

projeto das regularizações, aprovado por nós, no final do ano, 

há alguns artigos que inviabilizará os engenheiros, os 

proprietários dos imóveis, enfim, que solicitará a 

regularização de seu imóvel. Conversei com o senhor prefeito, 

que resolveu retirar, porque colocaram um artigo, citarei a 

exemplo o do código sanitário, e para as construções antigas, 

nenhuma se adequa, por isso peço a rapidez a vocês, nobres 

vereadores, da Comissão que dará o parecer, para que esse 

projeto seja votado o mais rápido possível, inclusive, nessa 

semana, até procuraram ao Vereador Gebe, para saber sobre 

esse projeto, se realmente estava aqui, ele está e para revogar 

esses artigos, como já falei, centenas de pessoas se 

beneficiarão, que está atravancado por conta de uma 

regularização do imóvel antigo, ou inventário que não 

conseguem obter o Auto de Conclusão de Obras (habite-se) 

desses imóveis. Gostaria, também, de falar sobre o 

Requerimento nº 57, de autoria da nobre Vereadora Maria 

Helena Scudeler, chamando para comparecer, aqui, o 

responsável pelas iluminações das praças, o que percebi, em 

várias delas, que a maioria das lâmpadas, no período da noite, 

começam a piscar, e nada mais justo, nobre vereadora, do que 

a parabenizar por seu requerimento, se a senhora não o 

fizesse, eu o faria, para vir o responsável, o Engenheiro Silvio, 

para falar-nos sobre o que está acontecendo. Ontem mesmo, 

na Praça Santa Cruz, parei para observar e metade da praça 

estava totalmente com as luzes piscando, parecendo um 
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semáforo intermitente. Meus parabéns, nobre vereadora, que 

esse engenheiro venha até aqui para explicar-nos qual é a 

qualidade das luminárias colocadas, e como foi citado, como 

são de led, são de alto custo e precisa ver, realmente, o que a 

empresa coloca, para que, daqui há um ano, por exemplo, não 

estejam todas com problema. Verifiquemos já o que acontece, 

para que a empresa regularize essa situação, da iluminação 

dessas praças, que foram trocadas por lâmpadas de led, muito 

obrigado, presidente”. Com a palavra, Vereador Jorge 

Setoguchi: “Senhor presidente, membros da Mesa, vereadoras, 

vereadores, público presente, internautas, imprensa, boa noite 

a todos. Vereador Magalhães, Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros e eu, fomos sorteados para compor a 

Comissão Processante, faremos de tudo para fazermos a 

apuração dos fatos, com imparcialidade e trabalharemos com 

provas contundentes, para esclarecer os fatos. Temos 60 dias 

para apresentarmos o parecer e é nisto que trabalharemos, 

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

Roberto Tavares: “Boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores, vereadoras, público presente, pessoal da internet, 

pessoal que está aqui, na Casa de Leis, boa noite a todos. 

Senhores vereadores, fiz um requerimento, solicitando 

informações ao senhor prefeito, sobre o que está acontecendo 

com a empresa contratada, a Construrban. Todo mogimiriano 

sabe, pois aconteceu na cidade toda, com a falta da coleta de 

lixo, na verdade o atraso dela, porque a coleta foi realizada, o 

problema é que estava em atraso, este deixando a situação da 

cidade em risco, porque, os coletores, que não têm culpa, pois 

são trabalhadores, coletam e pagam todo esse lixo e deixam 

em um determinado local, no bairro, na rua, ou naquela 

quadra. Não sei o que está acontecendo, inclusive esta é a 

pergunta que faço em meu requerimento, pois o caminhão não 

volta para recolher, assim acumulando o lixo, em frente a uma 

casa, ficando até cinco dias, passando até o final de semana, 

ocorrendo o mau cheiro e insegurança, trazendo animais 

próximos ao lixo, por isso é preciso preservar essas famílias, 

dando a elas mais segurança ao recolher esse lixo, isto é o que 
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solicito no requerimento. Outro requerimento, senhores 

vereadores, solicitando informações a respeito de uma terra, 

acumulando no Túnel Mário Covas, toda vez que ocorre uma 

forte chuva junta-se muita terra na boca de lobo, no bueiro, 

aliás, há aproximadamente sete meses, a prefeitura realizou 

um trabalho nas, mais ou menos, dez bocas de lobo, próximas 

ao túnel Mário Covas e não há mais enchentes, só se chover 

em grande proporção e trouxer muita sujeira, muito lixo, para 

o túnel, o que, ultimamente, não está entupindo. Com a 

presença da terra que está chegando pode causar o risco, sim, 

por isso fiz o requerimento, solicitando essas informações 

para saber de onde está vindo e ainda fiz a indicação para 

realizarem a limpeza do local. Fiz uma indicação, também, 

protocolei no início do mês de fevereiro e coincidentemente 

há uma manifestação, um abaixo-assinado on-line para a 

reabertura da UANA – Unidade de Atendimento Não 

Agendado, pois, quem vai à UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento, no período da noite, presenciei as filas, 

principalmente pelo cotidiano, sempre houve esse problema, 

mas, agora, com a dengue, há muito mais, e não é justo para 

Mogi Mirim, nem para morador que mora na Zona Norte, em 

Martim Francisco, na Zona Sul, não ter transporte, por conta 

do horário, sendo de madrugada, para se locomoverem até a 

Zona Leste para passarem na UPA. Em função disto, 

solicitamos, por meio de indicação, protocolada nesta Casa de 

Leis, no início de fevereiro, na verdade era para ser na 

primeira sessão, mas, conseguimos entrar com essa indicação 

agora, nesta sessão. Senhores vereadores, fizemos também 

uma indicação, solicitando à prefeitura, para que realize a 

fiscalização nas obras do Parque das Laranjeiras, porque, por 

mais que eu, como vereador, ande e veja as obras andando e 

capengando, principalmente agora, na época de chuva, às 

vezes não conseguimos identificar um certo problema, como 

um técnico, formado em Segurança, poderia identificar, cito 

segurança de construção, de vias e logradouros. Na última 

quinta-feira, ou quarta-feira passada, um motociclista caiu em 

um buraco enorme, dentro das ruas do Laranjeiras, totalmente 
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sem identificação, um morador do Vergel estava transitando 

pelo Laranjeiras, o que já é difícil, pois estava chovendo, ele 

estava de moto e quando percebeu, ele já estava dentro do 

buraco. Graças a Deus não houve acidente fatal, mas ele se 

machucou, infelizmente, deste modo, solicitamos a 

fiscalização, para que a prefeitura faça essa fiscalização e 

solicite a placa de fiscalização dos perigos”. Com a palavra, 

Vereador Marcos Antônio Franco: “Boa noite, primeiramente 

ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos senhores 

vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, à Guarda 

Municipal que está presente e também venho agradecer ao 

Jornal A Comarca, por ter abordado sobre o assunto do 

córrego Santo Antônio e estampar, em sua capa, na edição do 

dia 08 de fevereiro, a imagem do traçado do córrego do Santo 

Antônio. Na semana passada fiz um requerimento, solicitando 

informações ao Prefeito Carlos Nelson Bueno, sobre o córrego 

Santo Antônio, o que foi aprovado. O problema do citado 

córrego está na altura do bairro Cubatão, onde há uma 

sinuosidade que causa um gargalo e o fluxo estrangulando 

durante as enchentes. Minha preocupação é a mesma do sr. 

Prefeito, pois, uma chuva mais extensa poderá causar sérios 

problemas ao município e diante disto, a retificação da calha, 

naquele local, poderá evitar problemas. Vamos torcer para que 

a prefeitura consiga colocar esse projeto em prática, antes que 

algo de mais grave aconteça. Quero agradecer ao Secretário 

José Paulo, ao funcionário Sebastião, pois, pedi a ele que 

fizesse uma roçagem no estacionamento do Clube São José, 

quero agradecer a eles. Quero falar também sobre minha filha, 

Elis Regina Franco, a primeira mulher que foi a Brasília, para 

realizar a Primeira Competição Regional de Para-

halterofilismo, e tenho que dizer, é um grande orgulho para 

seu pai, esta medalha, que você conquistou em Brasília, você 

conquistou esta medalha, em terceiro lugar, competindo com 

pessoas profissionais da área. Filha, esta será a primeira, de 

muitas medalhas, que você conseguirá para nossa cidade, 

levando o nome de Mogi Mirim, é uma honra estar com esta 

medalha nas mãos, assim como muitas corridas que 
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aconteceram na região, como em Mogi Mirim, Campinas e 

Mogi Guaçu, levei minha filha para participar das corridas e, 

por incrível que pareça, faço ela ganhar todas, em primeiro 

lugar, isso porque nem a treinei para correr, não é, filha?! 

Apenas em Sousa, havia oito cadeirantes, sete eram atletas e 

eu, ali, “barrigudinho”, sem fazer exercícios, aqueles homens 

todos “saradões”, foi tão engraçado. Elis Regina lembra, 

aqueles sete homens atletas, saíram em disparada? Eu fiquei 

para trás, porém, um quilômetro a frente, era uma estrada de 

terra. Falei então para minha filha: “Agora, Elis Regina, é 

nosso território”, sei que alcançamos todos e minha filha e eu 

chegamos em primeiro lugar, você se lembra disto, Elis 

Regina? É uma honra ser seu pai, obrigado, Elis Regina, meus 

parabéns”. Com a palavra, Vereadora Maria Helena Scudeler 

de Barros: “Senhor presidente, senhores vereadores, público 

presente, imprensa, boa noite. Vereador Fábio Mota, 

agradeço-o por sua manifestação favorável, à convocação do 

Comissionado, Sr. Silvio Esperança, que virá na segunda-feira 

e quero adiantar aos senhores que conversei com alguns 

secretários sobre este assunto, porque é um investimento 

enorme da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) e posso 

apontar, por exemplo, a Praça Rui Barbosa, que no início de 

janeiro, quase que o mês todo, metade da iluminação pública 

da praça, valendo R$ 314 mil, era apagada, toda noite, e aqui, 

no Jornal Oficial, já fala-se em aditamento, mas ela foi 

entregue e inaugurada, aditamento?! A Praça do Mirante, que 

já foi entregue, há também o extrato de aditamento, o que isto 

significa? Temos que questionar, fui me informar e buscar 

informações, constatei que a led não está normatizada e o 

Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia, qualifica a primeira qualidade com a segunda 

qualidade, da mesma forma, o que está acontecendo com as 

placas, com os disjuntores? Será que são de boa qualidade? 

Precisamos questionar. O contrato da Praça do Mirante está 

em vigência e tenho informações que as peças, que foram 

substituídas, não foram substituídas, foram para a manutenção 

e o contrato está em vigência. Agradeço aos senhores pela 
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simpatia, com a possibilidade do Sr. Silvio para vir aqui e nos 

esclarecer. Sobre a UANA – Unidade de Atendimento Não 

Agendado, gostaria de colocar que estive em uma reunião, na 

sexta-feira, com alguns vereadores e um grupo de pessoas, 

discutindo sobre a reativação da UANA. Senhores vereadores, 

também sou favorável e gostaria, mesmo, de ver a UANA 

atender, novamente, a toda população, mas, as informações 

que temos, é que a equipe de intervenção, por meio do SUS – 

Sistema Único de Saúde. A UANA, que está sob o domínio da 

Irmandade, ela gostaria de ver reativada a UANA, porém, na 

verdade, estamos preocupados com o SUS, pois queremos 

saber, exatamente, se há disposição da administração 

municipal, da intervenção que está administrando o Dinheiro 

SUS, tem disposição em investir mais dinheiro, em Mogi 

Mirim. Temos informações que, hoje, a UPA – Unidade de 

Pronto Atendimento, gasta aproximadamente, em torno de R$ 

700 mil por mês, mas precisamos, por meio de um orçamento 

do Ministério da Saúde, do Estado de São Paulo e da 

municipalidade, investir mais dinheiro para atendermos o 

SUS, na UANA e comungo com a ideia, Vereador Roberto, de 

sua disposição de lutar, também, pelo retorno da UANA, 

juntamente com a UPA. Muito obrigada, senhor presidente”. 

Com a palavra, Vereador Moacir Genuario: “Boa noite, 

presidente, membros da Mesa, vereadoras, vereadores, público 

presente e o que nos assiste. Queria deixar um recado, pois 

recebi uma reclamação, principalmente da Sra. Isildinha, com 

relação a nossa sessão da Câmara, para vermos o que está 

acontecendo aqui, pois a transmissão está cortando muito e 

não estão conseguindo assistir, este foi um pedido de 

Isildinha. Vereador Cinoê comentou sobre um assunto, aqui, e 

não me lembro o nome do vereador, mas o vereador fez um 

requerimento pedindo bueiro inteligente, em Mogi Mirim, 

acho que foi até Robertinho, porém não me lembro, mas acho 

que seria interessante o prefeito, nessas mudanças, nessa 

alternativa de melhorias, realizado por ele, na Avenida Santo 

Antônio, que ele já faça a instalação de bueiros inteligentes 

em Mogi Mirim, para que não ocorra aquela situação em que 
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citou o Vereador Cinoê, pois, há também um projeto, inclusive 

de autoria do Vereador Gérson, com relação aos plásticos, que 

está tramitando, temos que começar a colocar em prática, pois 

votamos esse projeto. Quero falar também a respeito de uma 

indicação que fiz, embora tenha feito o pedido desde o ano 

passado, realizando por meio de ofício, requerimento e 

indicação, hoje realizei, novamente, mais uma indicação, 

pedindo ao prefeito para fazer o recapeamento no distrito de 

Martim Francisco e em todas as ruas, sabe-se que sempre foi 

abandonado e distante, o secretário pouco dá atenção ao 

distrito de Martim Francisco. Recapeamos praticamente todas 

as ruas de Mogi Mirim e nada melhor do que realizar, 

também, no distrito de Martim Francisco, pois as ruas estão 

todas esburacadas, quebradas, isto dificulta o trânsito dos 

moradores do distrito. Espero realmente que o prefeito possa 

dar andamento, porque não é de hoje que peço e faço essas 

reivindicações ao prefeito. Obrigado”. Com a palavra, 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, 

senhores membros da Mesa, caros senhores vereadores, 

público presente, povo de Mogi Mirim, boa noite e, caso me 

esqueça, uma boa semana a todos. Como membro relator 

dessa Comissão Processante, faremos nossos trabalhos dentro 

da maior legalidade, respeitando o devido processo legal, 

respeitando o Regimento Interno desta Casa, dando o devido 

processo de ampla defesa dos envolvidos nessas denúncias. 

Quero dizer o seguinte: como relator, sinto-me imparcial e 

realizarei os meus trabalhos, acredito que o Presidente da 

Comissão Processante, Sr. Jorge Setoguchi e a Vereadora 

Maria Helena Scudeler de Barros, os nossos trabalhos serão 

em busca da verdade, na finalização desse processo, não nos 

ajoelharemos diante de pressões. Era isto o que tinha a dizer, 

senhor presidente. Bom, queria tratar sobre um assunto e 

queria eu ser deputado federal, porque se o fosse, todos os 

dias, em Brasília, falaria sobre o que o governo está fazendo 

para suprir a demanda de desemprego, em relação a tecnologia 

4.0, ou, para ser mais preciso, o momento em que as máquinas 

passam a ter inteligência artificial, pois, a partir deste 
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momento, passam a ceifar postos de trabalho, provocando uma 

crise mundial de desemprego e o governo brasileiro sequer 

trabalha em cima dessa matéria, promovendo cursos, 

introduzindo no ensino médio e primário, informações sobre 

essas tecnologias, para quando esses jovens chegarem no 

ensino superior, no ensino técnico, já estejam embasados 

dessas informações. Serão criados novos empregos na área de 

tecnologia, porém, não serão muitos empregos, escondendo a 

verdade da população, quando dizem que a demanda de 

emprego aumentará, quando, na realidade, sabemos que isso 

não acontecerá. O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, 

está batendo paulatinamente em três ideias, que haverá em um 

futuro muito próximo: existirá a classe dominante, que 

mandará na tecnologia, sendo os investidores da tecnologia; 

ainda, segundo ele, haverá uma segunda classe, que trabalhará 

para a primeira, composta pelos técnicos, que estarão 

aperfeiçoados e embasados de informações, para trabalhar 

com essa tecnologia; haverá uma terceira classe, sendo a de 

pobreza, que receberá um salário de sobrevivência, dessas 

empresas que serão sobretaxadas pelo governo. Assim, se eu 

fosse deputado federal, já estaria brigando, todos os dias, por 

essa educação para essa população, afim de que esse futuro, é 

um futuro próximo, já é uma realidade, por isso não adianta as 

pessoas virem aqui e baterem na questão “desemprego”, 

porque ela só aumentará, pois, se hoje somos 13 milhões de 

desempregados, em um curto espaço de tempo seremos 15, 20 

milhões. Segundo estudos, as áreas que mais empregarão, 

serão as áreas de saúde e de beleza, haja vista os índices da 

indústria de cosméticos, de beleza, como vem apontando 

números crescentes. Para complementar e concluir, temos de 

ter essa preocupação, hoje, sobre o que será feito de nossa 

educação a partir de agora, muito obrigado, senhor presidente, 

na próxima fala termino o que tenho a dizer. Muito obrigado”. 

Com a palavra, Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Boa 

noite, presidente, Mesa, vereadora, vereadores, público 

presente e pessoal que nos assiste em casa. Hoje quero falar, 

primeiramente, sobre nossa DDM – Delegacia de Defesa da 
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Mulher, de Mogi Mirim, que já está pronta, está muito bonita 

e em breve será inaugurada, há apenas alguns pontos 

burocráticos a serem resolvidos, mas logo Mogi Mirim terá 

uma nova delegacia da mulher, com atendimento ao púbico e 

com uma qualidade que Mogi Mirim nunca teve e que é 

merecida a todas as mulheres, desejaria que nenhuma delas 

precisassem do serviço, mas, quando necessário, sempre terão 

um local digno para serem atendidas. Agora quero falar sobre 

o Laranjeiras, na semana passada fiz o mesmo trajeto que 

fazem os moradores, de circular, peguei no Jardim Velho e fiz 

o trajeto por completo, até seu retorno e pude ver muito 

sofrimento, vi pessoas chorarem, vi mulheres e homens 

chegarem com sacolas plásticas, carregando calçados, para 

trocarem no trabalho, porque é impossível usar o mesmo 

calçado que transita no Laranjeiras, para chegar ao ambiente 

de trabalho. É muito triste, sei que está asfaltando parte do 

Laranjeiras, sei que ali há rua de terra, mas uma coisa tem de 

ser compreendida: quem mora naquele local, precisa ir todos 

os dias para trabalhar e não sabem o horário que devem 

acordar, para saber onde conseguirão acesso ao ônibus 

circular, pois, há mais de dois meses o trajeto tem sido 

alterado e há 15 dias o circular não conseguia subir a Rua 32, 

o Laranjeiras é grande e para andar, até chegar ao início da 

Rua 15, foi o que aconteceu quando estava lá, o circular 

chegava apenas no começo da Rua 15, o que é uma grande 

distância para a população e não consigo entender como o 

Planejamento de Obras não iniciou as melhorias no 

Laranjeiras, pela principal via que transita o circular, sendo o 

local onde as pessoas conseguem sair e entrar no bairro. 

Visando isto e o sofrimento daquele povo, amanhã, às 19 

horas, no Projeto Maguila, haverá uma reunião no Laranjeiras, 

para discutirmos sobre esse assunto, para isso, foi chamada a 

Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, chamei o 

chefe de gabinete e a empresa responsável pelas obras. Você, 

que mora no Laranjeiras, amanhã, às 19 horas, esteja no 

Projeto Maguila, pois ali será o local de nossa reunião, outras 

reuniões aconteceram aqui, na Câmara, fiz com que o pessoal 
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do Laranjeiras viesse até aqui, mas, não é justo, porque estão 

com dificuldade para irem trabalhar durante o dia, quem dirá 

transitar no período da noite, por isso, toda equipe, como o 

chefe de gabinete e secretarias, subirão e irão até o 

Laranjeiras, para falar com vocês e sentir um pouco o que 

vocês passam diariamente. Conto com a presença de vocês, 

temos que cobrar, sim, porque não é justo o que está 

acontecendo ali. Quero falar também sobre o Bem-Estar 

Animal (BEA), acompanho o trabalho deles e vi, nas redes 

sociais, o atendimento que está acontecendo e pela primeira 

vez vi aquele departamento funcionar de verdade, com a 

quantidade de castrações e o atendimento realizado, então, a 

população que possui cadastro nas castrações, quero dizer a 

vocês para que não faltem, porque há muitas pessoas que 

fizeram e não levaram seus animais, fazendo com que outras 

vagas sejam prejudicadas, atrasando o processo de castração, 

na cidade. O recado é para que a população se atente ao 

cadastro e que não perca o seu dia, com isso quero dar os 

parabéns ao departamento, pois agora está funcionando, 

realmente, parabéns a todos que trabalham ali. Por enquanto é 

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

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

e vereadoras, público presente, imprensa e internautas. 

Estivemos reunidos na sexta-feira para debater sobre a saúde 

de Mogi Mirim e essa possível reabertura da UANA – 

Unidade de Atendimento Não Agendado, na Santa Casa, acho 

que deva ser o plano de governo de qualquer pré-candidato a 

prefeito, em Mogi Mirim, se queremos dar uma solução para 

nossa saúde, temos que discutir sobre as soluções, porém, não 

é mais com Carlos Nelson Bueno, porque não houve mais 

ninguém e faz muito tempo que está aí e não resolveu nada, 

então agora é começar a ouvir os pré-candidatos a prefeito, 

para tentar encontrar soluções para os problemas dos 

mogimirianos. Muitas vezes apenas criticando e fazendo meu 

papel de vereador, a população às vezes não compreende, pois 

acha que vereador tem de dar a solução, executar e consertar 

os problemas, porém, é sempre importante frisar que o 
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vereador, sendo considerado que fiscaliza, é atuante, contra o 

prefeito, não tem autonomia, nem liberdade, para falar para o 

prefeito o que ele deve fazer e nosso prefeito atual, Carlos 

Nelson Bueno, ouve somente algumas pessoas, ou aqueles que 

já estão nas mãos dele e já tem favores em secretarias, que já 

estão com cargos pendurados, utilizando a máquina para 

aparecer neste ano, sendo um ano eleitoral. Espero que o povo 

faça esse filtro e enxergue, realmente, quem desemprenha a 

real função como vereador, ao invés daqueles que sempre 

falam “amém” ao mestre, beijam o seu anel e rastejam aos 

seus pés, para conseguirem aquilo que querem, para seus 

currais eleitorais, sabemos como é o clientelismo na política, 

hoje. Temos de buscar pré-candidatos, como André Mazon 

que se anunciou, espero que em seu plano de governo possa 

contribuir, também, para algumas sugestões, há também pré-

candidatos que estão se lançando a prefeito, inclusive 

discutimos com Paulo Silva, sobre a questão da UANA, que 

estava naquele momento, há outros pré-candidatos, também, 

como Doutor Elias Ajub, que está empenhado em resolver o 

problema da saúde, em Mogi Mirim, e estou totalmente aberto 

ao diálogo, para aqueles que querem me ouvir e que eu poça 

dar sugestões para que se conserte algo, na cidade de Mogi 

Mirim. Espero que, desses pré-candidatos, que são 

democráticos, que não pensam que a cidade são deles, que não 

se curvam ao coronelismo barato, porque a cidade de Mogi 

Mirim não é de um dono, ela é do povo mogimiriano, assim, 

se quisermos dar soluções para os problemas de Mogi Mirim, 

temos que nos unir em cima de nomes como os dos pré-

candidatos André Mazon e Doutor Elias Ajub, e estar 

dispostos a ouvir o que temos de projeto. O MDB – 

Movimento Democrático Brasileiro, de Mogi Mirim, tem 

como presidente Moacir Genuario, eu também estou aberto ao 

diálogo, há pré-candidato, como Danilo Zinetti, e toda essa 

estrutura que está disposta a mudar a cidade, precisa se unir 

em torno de um plano e este, para que possamos mudar e 

consertar algo, em Mogi Mirim, não pode mais vir de 

coronéis, de ditadores e nem de pessoas que estão dispostas a 
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ter o poder pelo poder, ao usar a prefeitura como a casa deles, 

como casa pessoal, falando para quem está dentro da 

legalidade: “você não, não gosto de você, seu projeto não 

passará no planejamento. Ah, você?! Você não tem nem 

conversa”. Outra coisa, às fake news, plantadas nos corredores 

da Câmara Municipal, nas ruas, quando tiver de falar alguma 

coisa a alguém, eu falarei aqui e falarei na cara da pessoa, não 

precisarei mandar recado, nem inventando fofoquinha, porque 

este ano é complicado, de fake news e muita fofoca, que se 

abram os olhos da população mogimiriana, para que nem 

todos caiam no “conto do Vigário”, porque está cheio de 

Vigário tentando destruir planejamentos e projetos, que, com 

certeza, é para o bem da cidade de Mogi Mirim. Conto com a 

participação da população mogimiriana, em massa, para que 

juntos tenhamos um pré-candidato a prefeito que abrace a 

cidade de Mogi Mirim e sinta as dores do povo mogimiriano, 

e que não ache que a prefeitura é sua, quando ela pertence, na 

verdade, ao povo mogimiriano. Muito obrigado, senhor 

presidente”. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 

Presidente suspendeu a Sessão às 20h24, 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 dezesseis 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 152, de 2019, de autoria do Vereador 

Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e demais membros 

da mesa diretora, “instituindo gratificação mensal aos 

servidores que integram função de “Comprador (a) ” e de 

“Organizadora Legislativa” da Câmara Municipal de Mogi 

Mirim. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento; (submetido a votos, em sessão de 

hoje, a Câmara aprovou, Primeiro (1º) Turno, por 
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unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto de Lei nº 

152/2019, do Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino e demais membros da mesa diretora); (à Ordem do 

Dia da próxima sessão, para ser apreciado em Segundo (2º) 

turno). Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", o Sr. 

Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada 

à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os 

Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010 (Regimento 

Interno vigente). Com a palavra, Vereador André Albejante 

Mazon: “Saudações já feitas, primeiramente quero falar sobre 

o assunto desse encontro realizado, para discutir sobre a 

reativação da UANA – Unidade de Atendimento Não 

agendado, acho muito louvável realizar esse tipo de encontro e 

parabenizo a todos que estiveram presentes, infelizmente não 

pude estar no dia, até falei com um dos organizadores que 

estaria presente, mas ocorreu um imprevisto e não consegui 

participar, porém, tenho certeza que foi muito bom, pois 

conheço os presentes, apenas pelo fato de estarem presentes 

algumas das pessoas, como os próprios vereadores, Paulo 

Silva, havia muita gente boa, ali, por isso tenho certeza que o 

evento foi proveitoso. Queria apenas lembrar que a UANA 

nunca deveria ter saído dali, lembro-me bem quando se abriu a 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento, nesta tribuna, não foi 

somente eu que falei que éramos a favor da UPA, mas sem o 

fechamento da UANA, e se fosse para escolher entre um e 

outro, que ficássemos com a UANA, por conta da questão de 

deslocamento dos casos mais graves e hoje perdemos vidas 

nesses deslocamentos, porque, quando se realiza o primeiro 

atendimento, no mesmo prédio em que se localizava o 

hospital, como era o caso da UANA, não existe esse 

deslocamento, o que acontece hoje, pois o paciente deve ser 

estabilizado na UPA da Zona Leste, o que leva um 

determinado tempo, depois que se estabiliza o paciente, é que 

ele será deslocado até a Santa Casa, para ser internado. Isto é 

um gasto a mais para a administração pública e um risco a 

mais para o paciente, porque, antigamente, quando se 

detectava em um pronto atendimento que o caso era grave, o 
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paciente já se encontrava dentro da Santa Casa, apenas 

colocava-o na maca para levar para a internação, e lembro-me 

muito dessa briga, a qual não foi somente minha, no ano 2017. 

O segundo assunto que quero abordar, Tiago citou sobre o 

plano de governo e participação do plano de governo, e abrirei 

algumas questões, há algumas que não abro mão, mas, no 

geral, farei alguns eventos, provavelmente na segunda 

quinzena de março, para discutir, publicamente, sobre o plano 

de governo, convidarei pessoas que são referências em 

determinadas áreas, como por exemplo, para discutir sobre 

segurança pública, a mesma coisa para a saúde, para a cultura, 

e vocês podem ter a certeza que convidarei a todos os 

vereadores desta Casa, para discutirmos, juntos, com a 

sociedade, o plano de governo que Mogi Mirim merece, isto 

eu farei e pode ter certeza que o convidarei, Tiago, que citou e 

gostaria de discutir, assim como convidarei a todos. Não 

posso deixar de falar sobre a dengue, que nossos índices estão 

em uma proporção de sete vezes maior do que de Mogi 

Guaçu, uma cidade que é colada à outra, o que acho estranho, 

pois são cidades próximas, com uma diferença tão grande. 

Uma semana abençoada a todos”. Com a palavra, Vereador 

Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa noite a todos. Leciono na 

escola de Martim Francisco há quase três décadas e a 

conservação das estradas rurais, naquela região, são desculpas 

e mais desculpas. Quando há a época da seca: a máquina está 

quebrada, quando vem a época da chuva: não se pode entrar 

com as máquinas, querido e amado secretário responsável, 

onde está você? As crianças não aguentam mais ficar, 

literalmente, com a van e o ônibus da escola atolados, as 

pessoas precisam e têm o direito de ir e vir, seja onde for sua 

localidade de moradia, há posto de saúde em Martim 

Francisco e até chegar às fazendas, aos sítios, como Sol 

Nascente e São Francisco, até o postinho de saúde, o trajeto é 

de estrada de terra. Quando é para elogiar, o fazemos, mas, 

neste momento, não cabe elogio, cabe cobrança, sim, ao 

secretário responsável, que mostre o serviço, onde está o 

serviço? Onde está a segurança para as crianças? Não é 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

35 

possível, é inadmissível, convivo com o problema todos os 

dias, com: “Professor, atolou a van, Professor, atolou o 

ônibus, Professor, estou chegando atrasado”, por que? Porque 

estada rural, em condições descentes, é sinônimo de 

segurança. Imagine se você tivesse um filho em uma escola e 

ele tivesse de depender de transporte rural, e seu filho fica lá, 

atolado, o transporte não vai nem para lá, nem para cá, só para 

vocês terem uma ideia, o período da tarde, na rede estadual, 

está encerrando as aulas, às 18h35, pela nova grade curricular 

do Governo do Estado de São Paulo, imaginem o horário em 

que essas crianças chegam em suas casas, imaginem, elas 

saem quando está quase anoitecendo e ainda terá de encarar 

esse trajeto, totalmente inseguro. Repito: elogiarei quando for 

preciso e merecido, mas, desta forma, não, sou cobrado e 

cobrarei quem ganha muito bem para desempenhar o seu 

trabalho, que está aquém, deixando a desejar. A zona rural 

merece respeito, como todos daqui, da cidade, todos! Sr. 

Secretário, desemprenhe sua função, boa noite e obrigado”. 

Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor 

presidente, nobres pares, público presente, pessoal que está 

acompanhando pela internet, boa noite a todos. Pegarei o 

gancho do Vereador Cinoê para falar um pouco sobre estradas 

rurais e sabemos que nesta época, principalmente os alunos, 

fui gerente do transporte escolar rural, sei das dificuldades que 

atravessávamos, é uma época complicada mesmo, porém o 

aluno não pode ficar sem ir à aula, isto, graças a Deus, sempre 

pudemos realizar um trabalho de diminuição de trajeto, acho 

que o trabalho feito dentro da secretaria, com Suzana, a 

grande responsável em fazer os percursos, na época, o que foi 

fantástico, somente em Martim Francisco há a chácara São 

Francisco, há o Brumado, Sol Nascente, Usina, Aparecidinha, 

e 80% dos alunos do Bráulio são da zona rural, acredito que 

do Aristides também, que a grande parte vem da zona rural. 

No ano passado, fiz uma solicitação ao Deputado Federal, 

Alexandre Leite, para a agricultura, na sexta-feira obtive uma 

resposta, de que ele conseguirá o maquinário para destinarmos 

à Secretaria de Agricultura de nossa cidade, disse estar 
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preocupado com as estradas rurais, a Prefeitura de Mogi 

Mirim ganhará mais um maquinário de uma emenda 

impositiva do Deputado Federal Alexandre Leite, 

anunciaremos esta semana, com mais detalhes, com valores e 

quais poderão ser comprados com o recurso. Hoje o caos 

instalou-se em São Paulo, estava caminhando no Zerão, no 

domingo, quando encontrei com Cido, um dos responsáveis da 

limpeza do Zerão, funcionário de carreira, da prefeitura, o 

qual tive a honra de trabalhar, em 2014/2015, uma grande 

pessoa e que entende sobre o assunto. Foram retirados, dentro 

do Zerão, mais de 59 caminhões de lixo e as coisas que vi, nas 

retiradas, Cinoê acompanha melhor que eu, porque está indo 

ao local em quase todos os dias, pelo menos é a informação 

que passaram, é o vereador da área e precisa mesmo 

acompanhar, e fico preocupado, se cobra muito da prefeitura? 

Tem que cobrar mesmo, pois ela tem de fazer a sua parte, 

porém o ser humano também precisa fazer a parte dele. Hoje 

vi as reportagens e os vídeos postados, na televisão, na 

internet, é um absurdo o que está acontecendo. 

Conscientização, sempre briguei e sempre falei, quando estava 

na Secretaria de Limpeza, falava a seguinte frase: precisa 

conscientizar o povo e Mogi Mirim é uma das poucas cidades 

que se retira o entulho da frente da casa da pessoa, permitindo 

que a pessoa coloque o entulho na calçada, fiz um milhão de 

vídeos e levei ao ex-prefeito, perguntei como podiam permitir, 

fiz os vídeos das crianças indo à escola, como na Maria 

Beatriz, na zona leste, as crianças passavam pela rua, porque 

não tinha como passar pela calçada, pois ela estava cheia de 

entulho e mesmo que o calendário se cumpra à risca, como o 

entulho fica no local por dois, três dias, na frente da casa, 

porque é de semana em semana, de cinco a sete dias. Acho 

que precisa realizar uma conscientização e uma política de 

resíduos sólidos, uma política em que o ser humano, o 

munícipe, possa ter consciência e a prefeitura também tem de 

fazer sua parte, porém precisamos discutir mais sobre esse 

assunto, Fábio Mota, que é uma pessoa que respeito muito, 

que também esteve à frente do serviço por muito tempo e tem 
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conhecimento sobre o que falei e da problemática, mas 

algumas coisas também precisam ser corrigidas na Secretaria 

de Serviços Municipais, inclusive conversei pessoalmente 

com o prefeito, sobre o que vejo e o que pode ser melhorado, 

pois algumas precisam mesmo ser melhoradas. Quero desejar 

um boa noite a todos e obrigado”. Com a palavra, Vereador 

Fábio de Jesus Mota: “Boa noite, senhor presidente, Mesa, 

nobres vereadores e vereadoras, público aqui presente e 

imprensa. Volto a esta tribuna para falar sobre o problema 

ocorrido no Complexo do Lavapés, é inadmissível realizar o 

desassoreamento do lago em épocas de chuva, é um absurdo, 

não sei qual é o secretário responsável, se é de Serviços ou se 

é de Meio Ambiente, faria até um requerimento, mas resolvi 

falar, ao contrário de fazer um requerimento ou indicação. É 

um absurdo, pois, o desassoreamento é realizado em época de 

seca, não em época da chuva, isto é pura incompetência do 

secretário responsável, mas vou ao gabinete, amanhã, e 

procurarei saber, pois esse serviço, Cinoê, deve ser suspenso o 

mais rápido possível, pois, além de não resolver o problema, 

devido à alta chuva, tira-se a água e volta no mesmo instante, 

sem contar a sujeira que está fazendo no Complexo do 

Lavapés, é um absurdo, irresponsabilidade do secretário 

responsável, não sei qual dos dois, se é do Ambiente, ou se é 

de Serviços, é pura irresponsabilidade, é dinheiro público 

jogado fora, um absurdo. Fica aqui minha indignação com o 

trabalho realizado no local, pelo amor de Deus, tire aquela 

máquina o mais rápido possível e quando a chuva parar, vá 

realizar o serviço, que é assim que deve ser feito. Muito 

obrigado, senhor presidente, boa noite”. Com a palavra, 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite, senhor 

presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras e senhores 

vereadores, quero começar minha fala cumprimentando a 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, quero dizer que 

sua colocação, com relação a UANA – Unidade de 

Atendimento Não Agendada, diria que é quase igual à minha e 

vejo muita politicagem em cima da UANA, infelizmente, vejo 

a política pública de uma maneira diferente. O sábado, de 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

38 

manhã, fiz três perguntas a uma pessoa pré-candidata, que não 

foi o Vereador André Mazon, perguntei, primeiramente: de 

quem é a UANA? É do município? Segunda pergunta: Com 

que dinheiro manterá a UANA? Terceira pergunta: A Santa 

Casa tem funcionários para manter a UANA? Porque UANA é 

da Santa Casa. Aproveitando, gostaria já de conversar com os 

senhores para convocarmos, novamente, o diretor daquele 

instituto, para saber o que está fazendo com a Santa Casa, 

gostaria que ele falasse aqui, pois sei o que é feito, também sei 

sobre algumas coisas que podem acontecer, em relação à 

Santa Casa, por isso, vereadora, estou um pouco com o “pé no 

freio”, com relação a UANA, porque algumas coisas podem 

acontecer e podem se resolver no futuro e infelizmente direi 

que é um ano eleitoral, mas tem de se resolver, se é ano 

eleitoral, ou não, temos que trabalhar do mesmo jeito, disse 

uma outra vez, aqui, e direi novamente: fui eleito para ser 

vereador até o dia 31 de dezembro, deste ano, e o serei, até o 

dia 31 de dezembro deste ano. Segunda colocação: gosto 

muito de vir aqui e usar a tribuna, quando é Explicação 

Pessoal, porque quando não tenho requerimento, nenhum 

documento oficial, não uso, porque acho que a hora do 

Expediente é a hora do Expediente, mas, este espaço, diria que 

é nosso, é do vereador, é para você fazer uma explicação 

pessoal e gosto de usar este espaço para isso, não gosto de 

usar o outro e é uma escolha minha, gosto de usar aqui, é por 

isso que quero fazer uma colocação aqui. Fui eleito pelo 

Solidariedade, a vice-prefeita, eleita juntamente com Carlos 

Nelson, era do Solidariedade, viemos de uma luta para 

conseguir manter a aliança, que o partido queria, não o que 

algumas pessoas queriam, e eu era um deles. Quando o 

empresário Léo Zaniboni, Presidente do Solidariedade, foi em 

minha casa, para me convidar, para ser membro do partido, eu 

disse: “o Solidariedade apoiará Carlos Nelson Bueno? Se for, 

serei candidato pelo Solidariedade”, ele garantiu-me que seria 

e o foi, fui eleito pela coligação que apoiou Carlos Nelson 

Bueno, então, fui eleito, digamos assim, pela situação, e faz 

três anos que estou como vereador. No primeiro ano fui líder 
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de governo, no segundo ano, desculpem-me esta minha 

colocação, pedi para que trocasse e indiquei a senhora, pelo 

carinho e pelo respeito que tenho pela senhora, para ser líder, 

porque entendia que, para ser líder, precisava ser uma pessoa 

experiente aqui dentro, cheguei, caiu em meu colo para ser 

líder e graças a Deus deu tudo certo. No terceiro ano continuei 

trabalhando, junto com o líder, tentando apoiá-lo no que 

pudesse ajudar, porque sou vereador da situação, ou seja, em 

três anos eu não mudei minha conduta nesta Casa, fui eleito a 

vereador da situação e continuo, quando tenho que criticar, 

venho aqui e o faço, mas quando tem que elogiar, não elogiar, 

porque também entendo que o dinheiro público, nada mais é 

do que obrigação, também entendo, mas vemos muita 

incoerência, às vezes, aqui, na tribuna, e direi: não mudei 

minha postura e continuarei, sim, fui convidado, inclusive, 

pelo Vereador André Mazon, para ir para seu partido, tenho 

uma coerência e a manterei, Carlos Nelson pode não ser 

reeleito, não tem problema, mas manterei minha coerência. 

Dentro de minha coerência, nesses últimos três anos, foi a de 

nunca ir ao prefeito e pedir cargo de confiança, nunca fui até 

lá e pedi secretaria, ajudamos a eleger o prefeito, tínhamos a 

vice, o meu presidente, presidente do meu partido, brigou 

comigo porque não exigi uma secretaria, essa barganha não 

farei. Para minha surpresa, ao pegar o jornal de sábado, o que 

ajudei a fundar e o que tenho o maior carinho, consta: “Para 

ele (Carlos Nelson), as trocas, e sobretudo, as contratações, 

promovidas pela prefeitura, neste ano eleitoral, revelam uma 

política de conchavos, com fins eleitoreiros. Especula-se que 

cada vereador da base aliada (sou um vereador da base aliada), 

tenha ganhado dois cargos na prefeitura, para indicar gente de 

sua confiança”, peço ao Sr. Jornalista Anderson Mendes, que, 

por favor, indique os nomes dos meus indicados à prefeitura, 

porque, segundo o senhor: “em breve mais detalhes”, 

esperarei mais detalhes. Deveria se respeitar um pouco os 

vereadores, porque é boato, isto não é notícia, que depões 

contra o próprio jornal. Repito e coloco aos senhores, 

inclusive, aponte quais são os meus dois comissionados, os 
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quais indiquei a Carlos Nelson Bueno, um ou que fui pedir, 

pelo menos, não farei política dessa forma, quando me 

candidatei falei a minha família, foi até difícil convencer 

minha família para entrar na política, disse a eles: “uma coisa 

vocês nunca passarão comigo: vergonha!”, meus filhos, minha 

esposa, minhas noras, meus netos, meus bisnetos, de maneira 

alguma passarão vergonha comigo, porque não farei esse tipo 

de barganha, não falarei ao prefeito para me dar cargo para 

votar a favor dele, pois não preciso disso, tenho profissão, e se 

não for eleito, continuarei trabalhando. Exerço minha 

profissão há 40 anos e o jornal que o senhor escreve, e às 

vezes muita coisa errada, sem ter noção nenhuma do que o 

senhor escreve, infelizmente ajudei a fundar, aliás, eu fundei e 

fico, realmente, com dor no coração, acho que Valter Abrucez, 

meu sócio, revira-se no caixão, porque, o que o senhor 

escreve, às vezes, é de dar nojo”. Como o próximo orador, 

Vereador Jorge Setoguchi, desistisse da palavra, ocupou lugar, 

na tribuna, o Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, 

senhores vereadores, presidente, vereadoras, público presente, 

vim falar um pouco sobre a reativação da UANA – Unidade 

de Atendimento Não Agendada, como Maria Helena frisou 

bem e outros vereadores como André Mazon e Gebe, 

abordaram este assunto. Hoje fizemos uma indicação para 

realizarem a reativação da UANA, mas que permaneça a UPA 

– Unidade de Pronto Atendimento, para termos as duas 

unidades de pronto atendimento no Município de Mogi 

Mirim, este pedido da UANA vem em frente ao que acontece 

hoje na cidade, com relação ao grande problema com a 

dengue, a UPA não aguentará, sozinha, para atender a toda 

população de Mogi Mirim. Por falar sobre a dengue, estive 

hoje na CDHU – Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano, estarei amanhã, novamente, pois meus 

requerimentos entrarão amanhã. Voltarei a frisar sobre o 

grande problema que é a justiça do Brasil e sua lentidão, pois, 

o bairro do CDHU, conhecido como Eugênio Mazon, foi 

inaugurado há mais de 25 anos, tem 22 casas lacradas, mais de 

12 anos em que não habita nenhum morador naquela 
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residência, são casas abandonadas, com árvores crescendo 

dentro das casas, mato para todo o lado, isso está na justiça, 

que não julga nunca, se é a prefeitura quem deve reformar, se 

é o CDHU, ou se é o proprietário, enquanto isso fica parado e 

o Governo Estadual pagando o auxílio moradia para essas 

famílias, há muito tempo, a justiça, infelizmente, está bem 

tardia, no passado fizemos requerimentos e faremos 

novamente sobre isso, faremos à Justiça; ao CDHU, para 

realizar a limpeza; à prefeitura, para que tome providências, 

porque os moradores do CDHU estão abandonados, nesta 

situação de total risco. Voltando ao Parque das Laranjeiras, e 

Maria Helena, o Laranjeiras possui duas fases: a Fase 1 e a 

Fase 2, a Fase 1 é realizada as obras, a prefeitura não pode 

colocar maquinário dentro do bairro, a Fase 2, após a Rua 31, 

é de total responsabilidade da prefeitura. Acabei de falar com 

o secretário sobre as melhorias do bairro e segundo ele, assim 

que a chuva parar, que deve ser por volta de quarta-feira, pois 

há uma previsão, eles colocarão as máquinas para melhorar as 

ruas e sobre as da Fase 1, manhã resolveremos isso, ou a 

Simoso melhora as ruas da Fase 1, com a Rua 16, por 

exemplo, que está totalmente intransitável, ou iremos ao 

Ministério Público, para denunciar a fiscalização e a empresa 

Simoso, porque ela deve deixar apto ao morador para ir e vir 

do bairro, há ruas que ela ainda nem mexeu e a prefeitura não 

pode fazer, porque não está dentro de suas proximidades, e já 

comuniquei à empresa sobre isso. Neste exato momento, nas 

ruas do Laranjeiras, há um ônibus escolar que atolou, estamos 

tentando com o SAAE – Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos, e com a Defesa Civil, para retirar o ônibus escolar 

que está encalhado agora no Laranjeiras. Estes são nossos 

pedidos e hoje solicitamos, por meio de indicações, várias 

praças da zona leste, para serem contempladas com lâmpadas 

led, pois vejo várias inaugurações e a última que fui, aliás, fui 

apenas em uma, até agora, sendo na Praça Itapira, localizada 

no Mirante, a iluminação ficou boa, tirando a parte do preço, 

porque acho que está alto, mas, a iluminação em si ficou boa e 

agora solicitamos, por documentos, a Praça Chico Mendes e 
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várias outras praças da zona leste, porque, até então, elas estão 

fora dessa previsão de melhorias. O que tinha para falar nesta 

semana era isso, boa semana a todos”. Como o próximo 

orador, Vereador Marcos Antonio Franco, desistisse da 

palavra, ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros: “Senhores vereadores, Vereador Jorge 

Setoguchi e eu, nesses três anos, até discutindo com a 

administração municipal e com alguns moradores de nossa 

zona rural, dizíamos da necessidade do georreferenciamento, 

várias vezes vi e ouvi ao Vereador Jorge Setoguchi, falando 

também sobre isso. Temos a informação que o governo do 

estado de São Paulo, em parceria com a Google, iniciou um 

projeto, afim de criar endereços digitais, acerca de dois 

milhões de moradores, da zona rural do estado de São Paulo, 

pois, em Mogi Mirim, há 60 mil quilômetros, no estado de São 

Paulo, de estradas rurais, sem mapeamento, são 645 

municípios no estado de São Paulo, com 60 mil quilômetros 

de estradas rurais, e no Município de Mogi Mirim, há 900 

quilômetros de estradas rurais, a Google juntamente com o 

Governo do Estado de São Paulo, iniciam um processo de 36 

meses, o equivalente a três anos, de mapear essas estradas. 

Isto é uma iniciativa, não somente do governo do estado e da 

Google, tenho certeza de que vários municípios, várias 

Câmaras, faz tempo que lutam por isso, então, quero dizer que 

isso engloba: segurança pública, pois, dizer que está indo para 

aquela determinada estrada rural e saber que está lá, digitando 

rapidamente o local e usando o georreferenciamento, sabendo 

exatamente onde você vai, isto, tempo, segurança, desespero 

da família, e a viatura da polícia já estar no local, sabendo 

exatamente a localização da propriedade rural. Quero aqui me 

congratular com a Google e o estado de São Paulo, pela luta 

de Sr. Jorge, nossa luta, sempre, tratamos isso com o 

município de Mogi Mirim e podemos dizer ao senhor, que só 

ouvimos negativas e não prosperou, isso no ano passado, no 

início do ano, nesta Casa Legislativa, e o empenho de muita 

gente trouxe essa possibilidade de facilitarmos a vida dos 

moradores das propriedades rurais. Muito obrigada”. Com a 
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palavra, Vereador Moacir Genuario: “Nossa briga, todas as 

vezes que vimos aqui para falar sobre estradas rurais, 

passamos o ano todo, vira-se o ano e a mesma coisa, agora, o 

pessoal, secretário e os encarregados da Secretaria de 

Agricultura, são mentirosos, eles nos enganam tanto, com 

“amanhã eu vou”, que são piores que o Pinóquio, esse pessoal 

mente tanto que, começa pelo secretário. Eles têm uma 

promessa para fazerem um serviço no Sol Nascente, acho que 

faz um ano, agora, nesta semana, a associação realizou uma 

reunião no departamento com o prefeito e com o chefe de 

gabinete, e ficaram de arrumar esta semana, mas sempre tem 

uma desculpa e é sempre “fica tranquilo que esta semana sai”, 

isto faz um ano, são mentirosos que já estou cansado de falar, 

buscar, correr atrás, não sei se fazem isso com todo mundo, 

com todos vereadores, ou já é uma postura deles no dia a dia, 

mas, quem sabe, um dia, eles caem na realidade, e na bíblia 

cita que o pai da mentira é o diabo, pelo menos usem a 

sinceridade, pois, nós, vereadores, corremos atrás quando 

alguém nos procura, alguém que necessita, realmente. Na 

semana retrasada em Martim Francisco e fiquei encalhado e o 

pessoal precisou de um trator para me ajudar, até filmaram o 

ocorrido, e o que o pessoal sofre com as estradas rurais, é 

triste e sempre a mesma ladainha, quem sabe agora, asfaltando 

um pedaço, teremos um pouco mais de sossego. Hoje nosso 

companheiro e parceiro, Gérson, infelizmente hoje ele está 

com suspeita de dengue e está internado, o município tem que 

ir atrás e fazer a sua parte, porque, daqui a pouco, não teremos 

lugar para acomodar todas essas pessoas, a Santa Casa e a 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), fariam a nebulização, 

mas, por conta da chuva, isto não ocorreu, com relação à 

dengue, a situação é triste, é a segunda vez que peguei dengue, 

ocorreu no começo do ano, quase morri, imagina se uma 

criança é contaminada?! É triste, eu quase morri, não 

conseguia andar e fiquei praticamente 48 horas na cama, com 

febre, passei o natal na cama, imaginem uma criança com essa 

dor e febre. Queria comentar também a respeito dos jornais, 

pois saiu a relação dos convocados para a escola, em período 
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integral, mas sabe o que me chamou a atenção? Logicamente 

deve-se acompanhar, saiu no Jornal Oficial, pegam e dão três 

dias para o pai correr atrás e acertar a documentação, senão 

perde-se a vaga, uma duração de três dias é pouco, é 

necessário, pelo menos, uma semana, para o pessoal correr 

atrás de documentação, eles publicam no jornal, mas nem 

todos leem ao jornal, duvido que comunicaram a todas as 

famílias, por meio de telefonemas e telegramas, dando três 

dias, do dia 11 ao dia 14, senão perde-se a vaga, tem-se que 

rever esta situação, dando um prazo maior ao pais, para que 

possam correr atrás das matrículas e dos documentos, porque, 

qualquer vacilo que se dê, o filho já estará fora da escola, 

perdendo a vaga. Acho que Flávia é uma pessoa inteligente e 

coerente, que ela possa rever esse prazo, aumentando-o. 

Obrigado e boa noite”. Com a palavra, Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros 

da Mesa e senhores vereadores, quero agora falar sobre as 

profissões do futuro, que tem tudo a ver com a área de 

informática e que hoje faltam no mercado, como: analistas de 

sistemas e designers de computação gráfica. Hoje, o 

profissional que mais se contrata, das cinco maiores funções, é 

o Big Data, o grande conhecedor da área de informática e de 

negócios, é a pessoa que vê as oportunidades de mercado, da 

área de informática, de tecnologia, no entanto, vemos pessoas 

se formando em marketing, pode ser que essa pessoa, que se 

forme em marketing, possa ser um próximo Washington 

Olivetto, mas, são muitas pessoas, é um mercado que não 

comporta tantos profissionais, assim como o mercado de 

jornalismo, não tem lugar para todo mundo e é possível ver 

pessoas, ainda, estudando, fazendo faculdades que, todos os 

anos, abarrotam o mercado e não tem lugar para todo mundo, 

sendo que, agora, a ponta é a tecnologia, é a indústria da 

beleza. Por um outro lado, não vejo o governo fazendo a 

divulgação disto, não vejo a escola técnica fazendo a 

divulgação disto, por isso, torne-se imperdível para o mercado 

de trabalho, vá atrás dessas profissões de tecnologia da 

informação, pois esse é o futuro, e para que os senhores 
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tenham ideia, em 2022, aumentará em 400 mil a deficiência de 

profissionais nessas áreas e sua tendência é apenas aumentar, 

porque os governantes não estão fazendo nada para colocar 

esses jovens nesta área, de tecnologia, e se eu fosse deputado 

federal, acho que todos os dias que estivesse no Plenário, em 

Brasília, falaria sobre esse assunto, pois é de suma 

importância. Retomando, disse que o Big Data está entre os 

cinco profissionais mais contratados, hoje, no mundo, é isto o 

que tinha para falar sobre o mercado de trabalho, hoje. Senhor 

presidente, queria falar uma coisa, já que essa conversa sobre 

dengue virou um marketing político, a população tem de ter 

consciência, que não se pode deixar água empossada no fundo 

do quintal, não se pode deixar aumentar os criadouros do 

mosquito da dengue, a população tem que entender que o 

pessoal da Zoonose, da vigilância sanitária, que as agentes de 

saúde, necessitam de autorização de entrar na residência do 

indivíduo, para identificar se há focos, e o Exército faz um 

trabalho bonito, nesse sentido, mas, do que adianta todo esse 

trabalho, se o próprio ser humano não elimina os focos de 

água parada, no fundo do quintal de sua casa e não olha as 

calhas de retenção de escoação da água, da chuva do telhado?! 

A população tem que ajudar, tem que investigar e fiscalizar o 

fundo do quintal, tem que olhar para saber se não tem pneu 

cheio de água. As meninas da vigilância sanitária e da 

Zoonose, foram em minha residência e abri o portão para que 

entrassem e verificassem, mas, do que adianta, senhor 

presidente, se o ser humano não faz a parte dele?! Muito 

obrigado”. Como o próximo orador, Vereador Sonia Regina 

Rodrigues, desistisse da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o 

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

vereadores e vereadoras, público presente e imprensa. O que 

mais chamou-me atenção, nesta semana, foi realmente o 

anúncio no G1 – Portal de notícias da Globo, sobre o estado 

de emergência, em Mogi Mirim, a respeito da dengue, 

causando-nos muito desconforto, porque, por mais que a 

população precisa ser educada para não deixar água 

acumulada, e isto é fato, a prefeitura também tem que fazer a 
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sua parte, e o que vemos na coleta de lixo, em Mogi Mirim, é 

uma vergonha, porque a Construrban “deita e rola” em Mogi 

Mirim, e não é de hoje, todos sabem disto. Deixaram os lixos 

acumulados nas residências e nas ruas, na frente das casas, 

que eram para ser coletados, com essa chuva que está hoje, é 

mais um agravante do quadro de dengue e todos sabemos 

sobre isto, e o secretário que cuida da limpeza da cidade, 

também está de brincadeira, porque faz tempo que ocorre esse 

problema com a Construrban, assim como o prefeito tem 

conhecimento sobre isso, e nunca tomou providência, essa 

empresa continua deitando e rolando, fazendo o que quer, e 

ninguém nunca fez nada?! Fica aqui essa colocação, porque 

não dá mais para a Construrban fazer, em Mogi Mirim, o que 

ela quer, o Prefeito Carlos Nelson não toma a decisão, pois, 

segundo ele, iria municipalizar a coleta de lixo, em Mogi 

Mirim, e compraria caminhões, colocando à disposição para 

acabar com o problema, agora, já não é mais, já deu 

declarações para o Portal da cidade de Mogi Mirim, que não 

municipalizará a coleta de lixo. Cada hora é uma história e um 

problema da Construrban, que acumula ainda mais lixo nas 

ruas de Mogi Mirim, a população sofrendo e muita gente 

reclamando que o lixo não é coletado, que há lixos rasgados 

por cachorros, enquanto o lixo se espalha pela rua, isso tudo 

também torna-se um foco de dengue, e quem é o secretário 

responsável pela limpeza pública, em Mogi Mirim? É o 

mesmo secretário que Vereador Fábio Mota citou, aqui, é o 

secretário que deixa máquina no Zerão, em época de chuva, 

fazendo desassoreamento, que não era para ser feito em época 

de chuva e o vereador bem citou aqui. É o mesmo secretário 

que “supostamente” fiscaliza essas iluminações públicas, 

colocadas nas praças, sendo elas caríssimas e às vezes não 

funcionam adequadamente à população e, devido a esses 

casos, multiplicados, em Mogi Mirim, qual é o maior medo? 

Já que estamos em estado de emergência, por conta da dengue, 

o medo é devido ao suporte que tem nossa UPA- Unidade de 

Pronto Atendimento, e nossa saúde de Mogi Mirim, tem-se 

que orar a Deus para que ninguém seja contaminado com esse 
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maldito mosquito da dengue, porque, se for à UPA, um 

médico pedirá para que se tome 40 gotas de dipirona e não te 

dará o diagnóstico correto, não conseguirá fazer o exame 

correto, nem o diagnóstico correto, não conseguindo tratar o 

que se tem de enfermidade. Infelizmente este é nossa 

realidade, hoje, é orar a Deus para que ninguém fique doente 

nesta cidade, porque, se depender do sistema de saúde, estará 

morto. Hoje, uma senhora me ligou, pois ela está com uma 

pedra no rim, do tamanho do próprio rim, dois anos esperando 

na fila e ainda falou que há dois anos pede ajuda, para saber o 

que ela tem que fazer, para vereador x e y, pois ela pode 

perder seu rim, ela está com os exames feitos, respondi a ela: 

“o que falarei à senhora?”, vai no Poder Judiciário e tenta uma 

liminar, para a Justiça obrigar, essa pouca vergonha da 

Prefeitura de Mogi Mirim e essa Secretaria de Saúde que não 

funciona, para ver se cria vergonha na cara e opera essa 

mulher. Quantas pessoas estão, hoje, nessa mesma situação, 

esperando a retirada de uma pedra, alguma coisa do tipo, em 

uma fila de cirurgia, sofrendo com dores que chegam a 

desmaiar em seus serviços, indo à UPA para tomar “sorinho” e 

volta para casa, vai à Santa Casa, toma “sorinho” e volta para 

casa, esperando na fila por dois, três anos, é uma vergonha 

para nós, como vereadores, ter que falar sobre isso 

frequentemente e a fila não anda, enquanto o povo está lá fora, 

clamando por saúde, e duvido que não chegue, todos os dias, 

para os vereadores, pedindo pelo amor de Deus para os 

ajudarem. Senhores secretários e senhor prefeito, pelo amor de 

Deus, ajudem esse povo, pois ninguém aguenta mais”. Com a 

palavra, Vereador Alexandre Cintra: “Boa noite, senhor 

presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público 

presente e imprensa, boa noite a todos. Vereador Geraldo 

Bertanha, você sabe o quanto te admiro, você e sua família 

toda, é difícil falar, você sabe de minha ligação com você, 

com Ana e seus filhos, e entendo exatamente quando você fala 

sobre essa dor, essa falta de respeito, de coloca-nos no mesmo 

lamaçal, na mesma sujeira e na mesma imundice, na mesma 

corja, também não admito isto e tento, até agora, descobrir 
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quais são essas duas secretarias, esses cargos que pedi ao 

prefeito, até agora e olha que sou do partido dele, sou líder de 

bancada e do partido dele, estranho, não é?! Estou até agora 

tentando entender qual cargo pedi a ele, e se quer saber? 

Quase não vou até lá e ele reclama que não vou, conto nos 

dedos, desde quando comecei meu mandato, até agora, 

quantas vezes pisei lá dentro. Bom, falemos sobre coisas boas, 

pois, queria muito agradecer algumas entidades da cidade, que 

fui visitar essa semana, e devido minha correria de vida, não 

tive a oportunidade de passar e ir em cada entidade para falar 

sobre meu orçamento impositivo, então, quero agradecer: ao 

Resgate à Vida, em nome do Presidente Gustavo Paiena 

Cariet, ao Preparador Físico Evair Pedro dos Santos e ao Aldo 

César de Souza; ao CCI – Centro de Convivência Infantil, ao 

Sérgio Dinilan Sanches, ao Paulinho da Telesp, que foi ex- 

vereador, aqui, ao Elber Cristofolet e também a Assistente 

Social Rose; à Fonte Viva, a Sr. Arlete, a Keila e Maria José 

Lopes da Silva Gonçalves; ao Lar São Francisco, com nossa 

querida Dona Rosa Maria Silva, que também é Presidente do 

Conselho Municipal do Idoso. Fui recebido com muito 

carinho, com muito respeito, pelo meu trabalho e pela pessoa 

que sou, foi desta forma, de portas abertas, com sorriso no 

rosto e olho no olho, de todos eles, isto me faz acreditar que 

estou no caminho certo e que faço as coisas como acredito, 

sem ter de fazer grandes coisas, como estardalhaço gigantesco 

para chamar atenção, pois meu trabalho é cuidar da pessoa, é 

direto à pessoa, é olho no olho. Meu trabalho é de afeto, 

carinho e respeito as pessoas, é desta forma que cheguei em 

cada entidade, conversei e também aproveitei para fazer visita, 

já que sou presidente da Comissão Permanente de Assistência 

Social, Educação, Saúde, Esporte e Cultura, e conheci, 

também, algumas entidades que não conhecia, que era o caso 

da Fonte Viva, a qual fiquei impressionado com o trabalho 

que é realizado ali, realmente não conhecia, fui levar a verba, 

aproveitei para conhecer e fiquei impressionado, com todos e 

quero agradecer ao grande afeto, não sei como retribuir. 

Independente de Orçamento Impositivo, de Câmara, podem 
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contar comigo, pois, acredito que o que tenho dentro de mim, 

dentro de minha verdade, acho que vocês receberão com toda 

minha verdade, com todo meu carinho. Quero aproveitar e já 

fazer um agradecimento, que é extremamente especial, ao 

Deputado Federal Carlos Sampaio, nosso querido Carlão, do 

PSDB, pois tem uma forte ligação com esta cidade, há muitos 

anos, é um excelente profissional, Procurador, que tem sua 

base toda em Campinas, foi candidato a prefeito e hoje 

desenvolve um brilhante trabalho na Câmara dos Deputados, 

somos amigos e nos falamos bastante, na medida do possível, 

pois a vida, tanto a dele, quanto a minha, é louca, acho que a 

dele é mais que a minha. Ele mandou algo muito 

importantíssimo a nossa entidade, que foi: “À Associação 

Espírita Jesus e Caridade, tenho a alegria de informar-lhe que, 

após as gestões realizadas junto ao governo do estado de São 

Paulo, conseguimos retirar a indicação parlamentar, aprovação 

e liberação de recursos financeiros no valor de R$ 50 mil, a 

serem aplicados na aquisição de equipamentos para a 

Associação Espírita Jesus e Caridade. Informamos ainda que o 

processo para pagamentos mencionados aos recursos, serão 

conduzidos pela Diretoria Regional de Assistência e 

Desenvolvimento Social - DRADS, de São João da Boa Vista. 

A documentação exigida por essa diretoria, para a 

formalização do convênio de pagamento e recursos, deve ser 

solicitada para a entrega, ainda no mês de dezembro, janeiro 

ou fevereiro”. Portanto, quero apenas dizer a Sueli Andrade 

Genuário, que nesta semana a senhora receberá esse 

documento, da verba do Deputado Federal, Carlos Sampaio. 

Muito obrigado, Carlos Sampaio, conte sempre conosco, de 

Mogi Mirim e continue ajudando a cidade, obrigado a todos e 

boa noite”. 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 Pastor Luiz Antonio Tavares (Pastor 

Tavares) e Antonio Carlos Bianchi. 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 
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Deus, encerrou os trabalhos da presente Sessão às 21h32 do 

que, para constar, determinou a lavratura da presente Ata, a 

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

seguir, devidamente assinada. 
 


