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         ATA DA QUINTA (05ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

 

Aos dois dias do mês de março 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 Quinta (05ª) 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 28 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 

n.º 276, de 2010 (Regimento Interno vigente) e se constatando 

haver número legal para o início dos trabalhos, conforme dispõe 

o Artigo 106, da já citada Resolução, eis que se encontravam 

presentes os Srs. Vereadores: Alexandre Cintra (01), André 

Albejante Mazon (02), Cinoê Duzo (03), Cristiano Gaioto (04), 

Fábio de Jesus Mota (05) Geraldo Vicente Bertanha (06), 

Gérson Luiz Rossi Júnior (07), Jorge Setoguchi (08), Luís 

Roberto Tavares (09), Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino (10), Marcos Antônio Franco (11), Maria Helena 

Scudeler de Barros (12), Moacir Genuário (13), Orivaldo 

Aparecido Magalhães (14), Samuel Nogueira Cavalcante (15), 

Sônia Regina Rodrigues (16) e Tiago César Costa (17), 

conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas apostas na 

Folha de Presença - Registro de Comparecimentos e Faltas dos 

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

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

presente sessão. Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo 

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

Vereadora Sônia Regina Rodrigues para que procedesse a 
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leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Cumprida dita 

providência, dando por iniciada a parte reservada ao 

"EXPEDIENTE", o Sr.  Presidente submeteu à apreciação do 

Plenário as atas da trigésima terceira (33ª), trigésima quarta 

(34ª) e trigésima quinta (35ª) sessões ordinárias, ambas 

realizadas em 14 de outubro e 04 de novembro de 2019, as quais 

depois de achadas conforme e aprovadas, foram devidamente 

assinadas pelos Vereadores Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino e Luís Roberto Tavares, respectivamente, o 

Presidente e o 1º Secretário. Na sequência deu ciência à Casa, 

através de leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei n.º 21, 

de 2020, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson 

Bueno, acompanhado de Mensagem n.º 007/2020, datada de 

19/02/2020, objeto do Ofício n.º 007/2020, de igual data, 

“dispondo sobre a revogação de dispositivo da Lei Municipal 

n.º 2.607, de 15 de agosto de 1994”; (ao exame das Comissões 

Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 

Ainda com o Ofício n.º 007/2020, o Sr. Prefeito Carlos Nelson 

Bueno solicitou fosse o Projeto de Lei n.º 21/2020 apreciado 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 N.º 

75/2020 - Assunto: REITERANDO: REQUER AO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO, 

PARA QUE JUNTO À SECRETARIA COMPETENTE 

FORNEÇA INFORMAÇÕES QUANTO A SOLICITAÇÃO 

ANTERIORMENTE REALIZADA SOBRE O “BEA DE 

PORTAS ABERTAS”. Autoria: SÔNIA REGINA 

RODRIGUES. Requerimento N.º 76/2020 - Assunto: REQUER 

AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS 

NELSON BUENO, PARA QUE JUNTO À SECRETARIA 

COMPETENTE FORNEÇA INFORMAÇÕES QUANTO À 

LIBERAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DO MIT – 

MUNICIPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO. Autoria: SÔNIA 

REGINA RODRIGUES. Requerimento N.º 78/2020 - Assunto: 

REQUER-SE INFORMAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO 
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DE POSTE DE ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO 

E LAZER EM FRENTE AO PROJETO MAGUILA. Autoria: 

SÔNIA REGINA RODRIGUES. Requerimento N.º 79/2020 - 

Assunto: REQUER-SE INFORMAÇÕES SOBRE A 

UTILIZAÇÃO DO CASTRAMÓVEL NO MUNICÍPIO DE 

MOGI MIRIM. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. 

Requerimento N.º 80/2020 - Assunto: REQUER-SE 

INFORMAÇÕES QUANTO A PEDIDO ANTERIORMENTE 

REALIZADO SOBRE IMPLANTAÇÃO DE CANALESTAS 

NO PARQUE REAL E MELHORIAS DE 

INFRAESTRUTURA NO PLANALTO BELA VISTA. 

Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Requerimento N.º 

81/2020 - Assunto: REQUER AO EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE INFORMAÇÕES 

REFERENTES ÀS FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR 

Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Requerimento N.º 82/2020 

- Assunto: REITERA SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DA 

INDICAÇÃO N.º 614 DE 2014, A RESPEITO DE 

IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NA 

RUA ASTECA, NESTA CIDADE. Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS. Requerimento N.º 

83/2020 - Assunto: REITERO O REQUERIMENTO 095/2019 

QUE ENCAMINHAVA ABAIXO ASSINADO DOS 

FREQUENTADORES DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO 

NO BAIRRO GUAÇU MIRIM QUE SOLICITAVA O 

TÉRMINO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO PIO 

BRITO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento 

N.º 84/2020 - Assunto: REITERO A INDICAÇÃO 148/2019 

QUE SOLICITAVA ESTUDOS PARA A FINALIZAÇÃO DA 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PRIMO 

DEXTER, NO GUAÇU MIRIM. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Requerimento N.º 85/2020 - Assunto: REQUEIRO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO, ATRAVÉS DO CADASTRO MUNICIPAL, 

INFORMAÇÕES SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEIS 

NA AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Requerimento N.º 86/2020 - Assunto: 
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REQUEIRO A SECRETARIA COMPETENTE 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROTOCOLO PARA 

LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

NO MUNICÍPIO DEVIDO AO NUMERO DE 

RECLAMAÇÕES POR SER DEIXADO DE ANEXAR 

FOTOS OU QUALQUER OUTRO MEIO PROBATÓRIO 

NOS MESMOS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento N.º 87/2020 - Assunto: Requer, ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, e as 

secretarias competentes, informações sobre a mudança na 

referencial salarial dos cargos de “Secretário Escolar” e 

“Motorista”, conforme requerimento n.º 552/2019 e ofício 

251/2019. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Requerimento N.º 

88/2020 - Assunto: SOLICITO EXMO. SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE 

INFORMAÇÕES SOBRE SE O PROLONGAMENTO DA 

RUA ANTONIO BIGELLE NO JARDIM SILVANIA, 

REITERANDO REQUERIMENTO 223/2018. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento N.º 89/2020 - 

Assunto: SOLICITO EXMO. SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 

QUE INFORME COM BASE NO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DADOS 

SOBRE A GRATUIDADE NO USO DO SERVIÇO. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento N.º 90/2020 - 

Assunto: SOLICITO EXMO. SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTAMENTE COM AS SECRETARIAS COMPETENTES, 

QUE INFORME A SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

FALTANTE E A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA CEREJEIRAS, AO 

LADO DO ANTIGO LEITO DA FEPASA – CHACARAS 

YPÊ. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento 

N.º 91/2020 - Assunto: SOLÍCITO INFORMAÇÕES AO 

EXMO. SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS 

NELSON BUENO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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MOBILIDADE URBANA, QUE INFORME SOBRE A 

TITULARIDADE DA ÁREA AO LADO DA UNIDADE DE 

PRONTO ATENDIMENTO - UPA – ZONA LESTE, E A 

POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAR ESSA AREA EM 

ESTACIONAMENTO PUBLICO. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Na sequência, o Sr. Presidente deu por 

aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes 

INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: 

Indicação N.º 154/2020 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Prefeito Municipal, providências em relação aos carros 

abandonados na Rua Linha da Penha. Autoria: FABIO DE 

JESUS MOTA. Indicação N.º 155/2020 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO ROÇAGEM DO MATO E 

RECUPERAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO NA PRAÇA 

VEREADOR MARCOS PORTIOLLI. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação N.º 156/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NO BUEIRO 

LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO 

CARLOS DE OLIVEIRA, NO PARQUE DO ESTADO II. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação N.º 157/2020 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NA 

PRAÇA ENGENHEIRO AGRÔNOMO SAULO FERREIRA 

LOCALIZADA NO BAIRRO GUAÇU MIRIM. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação N.º 158/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO A PODA DE ARVORE 

LOCALIZADA NA VIELA DO BAIRRO GUAÇU MIRIM. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação N.º 159/2020 

- Assunto: INDICO AO EXMO. SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, 

ESTUDOS E PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE 

LOMBADA NA RUA DOUTOR HUBERT BUCCI, NO 

JARDIM QUARITERI. Autoria: MOACIR GENUARIO. 

Indicação N.º 160/2020 - Assunto: INDICO AO EXMO. 
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SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON 

BUENO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

COMPETENTE, QUE SEJA EFETUADA A LIMPEZA DO 

LEITO CARROÇAVEL NA AVENIDA FRANCESCO 

IMPROTA, PARALELA A LINHA DO TREM, NO JARDIM 

SBEGHEN. Autoria: MOACIR GENUARIO. Indicação N.º 

161/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

CONDE ALVARES PENTEADO, NO MIRANTE. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação N.º 162/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS NA AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 

NA VILA DIAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação N.º 163/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO ROÇAGEM DO MATO E LIMPEZA DOS 

TERRENOS INSTITUCIONAIS DO JARDIM LINDA 

CHAIB. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação N.º 

164/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA 22 DE OUTUBRO. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 165/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA JOÃO MIGUEL FINHAME, 

LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO BORDIGNON. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 166/2020 - Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 167/2020 - Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 
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COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA AVENIDA FRANCESCO IMPROTA, 

LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SBEGHEN. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 168/2020 - Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA MARIA MILANI BONALDO, 

LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SBEGHEN. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 169/2020 - Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA ELIANA AGOSTIN, LOCALIZADA NO 

BAIRRO JARDIM SBEGHEN. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação N.º 170/2020 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

ALCINDO PISSINATI, LOCALIZADA NO BAIRRO CDHU. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 171/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA ARNALDO BENTAMARO, 

LOCALIZADA NO BAIRRO CDHU. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação N.º 172/2020 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

ARTUR JULIANI, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

DO LAGO. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 

173/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PADRE JOSÉ 

JOAQUIM DE OLIVEIRA BRAZEIROS, LOCALIZADA NO 

BAIRRO JARDIM ITAPEMA. Autoria: JORGE 
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SETOGUCHI. Indicação N.º 174/2020 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

JANETE CLAIR, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

LINDA CHAIB. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 

175/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA VALÉRIA DESTER 

TROYTINHO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

LINDA CHAIB. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 

176/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PAULO NARESSI, 

LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM LINDA CHAIB. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 177/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA RENATO PORTIOLLI, LOCALIZADA 

NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação N.º 178/2020 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

ANTÔNIO RIOS, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

BRASÍLIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 

179/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA LAURINDO PEREIRA 

DE CAMPOS, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

BRASÍLIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 

180/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA CAPITÃO JOÃO 

GONÇALVES TEIXEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO 

JARDIM BRASÍLIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação N.º 181/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

LIMPEZA E ROÇAGEM DO MATO NA PRAÇA ÂNGELO 

BORDIGNON, LOCALIZADA NO BAIRRO SAÚDE. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 182/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO 

ASFÁLTICO DA RUA ASTECA, LOCALIZADA NO 

BAIRRO JARDIM AEROCLUBE. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação N.º 184/2020 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno: providências para instalação de “Bocas de Lobo”, na 

Praça Catarino Marangoni, próximo ao número 30, conforme 

fotos e marcações abaixo, visando o escoamento de águas 

pluviais no local. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA 

DA CRUZ PALOMINO. Indicação N.º 185/2020 - Assunto: 

SOLICITO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE 

ATRAVÉS DE SUA SECRETÁRIA COMPETENTE 

DETERMINE A “LIMPEZA DA ÁREA INSTITUCIONAIS 

DO JARDIM MURAYAMA I, COM A DEVIDA ROÇAGEM 

E RETIRADA DE PODA VERDE. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Indicação N.º 186/2020 - Assunto: Indico ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através de Secretaria 

Municipal competente, que seja realizada a limpeza das galerias 

de agua de chuva, em especial em frente e na lateral da 

residência localizada à Rua Iara Leonor da Costa Mando, 81 - 

Jardim Tropical. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Indicação N.º 188/2020 - Assunto: INDICO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, PARA QUE SEJAM 

REALIZADOS MELHORIAS E REFORÇO NA 

SINALIZAÇÃO DE SOLO NA AVENIDA CAROLINA 

MAZOTTI – JARDIM TROPICAL, EM ESPECIAL NO 
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CRUZAMENTO COM A RUA IARA LEONOR COSTA 

MANSO. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação 

N.º 189/2020 - Assunto: INDICO AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AÇÕES 

SISTEMÁTICAS, VISANDO MELHORIAS NO SISTEMA 

VIÁRIO NO CRUZAMENTO DAS RUAS DO TUCURA 

COM A AV. BRASIL EM FRENTE AO SUPERMERCADO 

SÃO VICENTE. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. A 

seguir, o Senhor Presidente submeteu à apreciação e votação 

dos nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à 

Mesa (aprovadas pela Casa): Moção N.º 47/2020 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À SECRETÁRIA DE 

EDUCAÇÃO, PROFESSORA FLÁVIA ROSSI E AO 

PEDAGOGO, TITULAR NA ÁREA DE PSICOLOGIA DO 

DESENVOLVIMENTO E DOUTOR EM PSICOLOGIA DA 

USP, LINO DE MACEDO PELA PALESTRA REALIZADA 

NO DIA 12 DE FEVEREIRO COM O TEMA: “CONCEPÇÃO 

DO DIREITO E APRENDER” NO CLUBE MOGIANO. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção N.º 48/2020 - 

Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS AO CLUBE 

MOGIANO, A EQUIPE TÉCNICA E ATLETAS DO 

HANDEBOL, E AO EX-TÉCNICO DE SELEÇÃO 

BRASILEIRA ADULTA, WASHINGTON NUNES SILVA 

PELO ACAMPAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E 

MELHORIA TÉCNICA E TÁTICA PARA TREINADORES 

E ATLETAS, DA MODALIDADE HANDEBOL, QUE 

ACONTECEU NO CLUBE MOGIANO DE 26 DE 

FEVEREIRO À 1º DE MARÇO DE 2020. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção N.º 49/2020 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À FAMÍLIA COSER 

PELOS 35 ANOS DA BOMPÃO EM MOGI MIRIM 

COMPLETADOS DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção N.º 50/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR JOSE AMÉRICO 

CAVENAGHI, OCORRIDO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 

2020. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 
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Moção N.º 51/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR JOSÉ REINALDO CEREGATTI, OCORRIDO DIA 

04 DE FEVEREIRO DE 2020. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção N.º 52/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DA SENHORA JANDYRA ROTTOLI DE 

OLIVEIRA, OCORRIDO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Moção N.º 53/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR PEDRO ADOLFO MORARI, OCORRIDO DIA 17 

DE FEVEREIRO DE 2020. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção N.º 54/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR BENEDITO VANDERLEI 

MADRUGA, OCORRIDO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Moção N.º 55/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR JOSÉ FANTINATO CRUZ, OCORRIDO DIA 21 

DE FEVEREIRO DE 2020. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção N.º 57/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM A 

JUDOCA MOGIMIRIANA ANA CAROLINA OLIVEIRA 

MATTOS PELOS EXCELENTES RESULTADOS 

ALCANÇADOS NO ANO DE 2019. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Neste ponto, fez uso da palavra, por 

Questão de Ordem, o Vereador Luís Roberto Tavares, 

solicitando, ao Presidente da Câmara que consultasse os nobres 

pares, solicitando a leitura, na íntegra, da Moção de n.º. 

57/2020, o que foi submetido à votação, pelo presidente, e 

aprovado, por todos os vereadores presentes, assim redigida: 

“SENHOR PRESIDENTE, SENHORES VEREADORES. 

REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário, seja 

consignado em Ata de nossos trabalhos MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM A JUDOCA 

MOGIMIRIANA ANA CAROLINA OLIVEIRA MATTOS 
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PELOS EXCELENTES RESULTADOS ALCANÇADOS 

NO ANO DE 2019. JUSTIFICATIVA: A Judoca 

Mogimiriana Ana Carolina Oliveira Mattos vem se destacando 

no mundo do esporte, mais especificamente no judô, onde desde 

seu início de carreira vem alcançando resultados que a colocam 

entre os melhores do estado. O ano de 2019 foi um ano de 

conquistas expressivas para Ana Carolina, entre as conquistas 

estão o 3º lugar na Copa São Paulo de Judô, o 1º Lugar na fase 

Regional do Campeonato Paulista de Judô e o 3º Lugar na fase 

Inter-regional do Campeonato Paulista de Judô. Ao todo foram 

conquistadas 13 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze em 

diversos torneios disputados em 2019, na área de abrangência 

da 15ª Delegacia Regional da Federação Paulista de Judô e a 2ª 

colocação no Ranking da 15ª Delegacia Regional da Federação 

Paulista de Judô. Moradora da Santa Cruz, Ana Carolina tem 

em seu pai judoca um espelho para a carreira vitoriosa. Ante o 

exposto e com grande satisfação que essa casa de leis 

homenageia Ana Carolina Oliveira Mattos, perpetuando nos 

anais da Câmara Municipal de Mogi Mirim os sinceros votos de 

Congratulações e Aplausos pelos resultados já alcançados e 

desejando sucesso aos novos desafios que virão. SALA DAS 

SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, 27 de 

fevereiro de 2020. VEREADOR LUIS ROBERTO 

TAVARES”.  Moção N.º 58/2020 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO ROTARY CLUB 

DE MOGI MIRIM, PELO EVENTO COMEMORATIVO AO 

115 ANOS DO ROTARY INTERNATIONAL, 

COMEMORADO EM 23 DE FEVEREIRO. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Moção N.º 59/2020 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO HISTORIADOR 

MOGIMIRIANO NELSON PATELLI FILHO PELO 

LANÇAMENTO DO LIVRO MEMÓRIAS 

MOGIMIRIANAS. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

A seguir, o Sr. Presidente colocou à disposição dos Srs. 

Vereadores as seguintes CORRESPONDÊNCIAS: Ofícios 

n.os. 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 

094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, datados de 27 e 28 de fevereiro e 02, 03 de 
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março de 2020, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do 

Prefeito Municipal, José Augusto Francisco Urbini, 

respectivamente, respondendo a respeito do Requerimento n.º 

034/2020; Indicação n.º 076/2020; Indicação n.º 094/2020; 

Indicação n.º 035/2020; Indicação n.º 038/2020; Indicação n.º 

049/2020; Indicação n.º 051/2020; Indicação n.º 057/2020; 

Indicação n.º 100/2020; Indicação n.º 108/2020; Indicação n.º 

109/2020; Requerimento n.º 014/2020; Requerimento n.º 

046/2020; Indicação n.º 072/2020; Requerimento n.º 027/2020; 

Indicação n.º 115/2020; Requerimento n.º 033/2020; 

Requerimento n.º 056/2020; Indicação n.º 123/2020; Indicação 

n.º 124/2020; Indicação n.º 150/2020; Indicação n.º 089/2020; 

Indicação n.º 122/2020; Requerimento n.º 059/2020; Indicação 

n.º 153/2020; Requerimento n.º 068/2020; Indicação n.º 

133/2020; Indicação n.º 144/2020; Indicação n.º 147/2020, 

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

Vereadores interessados); Ofício n.º. 0735/2013, datado de 23 

de dezembro de 2019, subscrito pelo Sr. Marcio Antônio de 

Paula Capato, Gerente de Sustentação ao Negócio da Caixa 

Econômica Federal, “comunicando liberação de recursos 

financeiros no valor de R$ 211.065,29 (duzentos e onze mil e 

sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos) ”; (arquive-se 

após dar ciência a todos os vereadores); Ofício n.º. 11/2020, 

datado de 20 de fevereiro de 2020, subscrito pelo Sr. Vereador 

Cristiano Gaioto, Presidente do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar, “designando três membros titulares, para compor 

Comissão de Inquérito”; (arquive-se após dar ciência a todos os 

vereadores); Ofício ADM 052/2020, datado de 05 de fevereiro 

de 2020, subscrito pela Senhora Rosa Ângela Iamarino, 

Interventora do Serviço SUS – Sistema Único de Saúde, 

“informando sobre a Campanha de doação de sangue em 

parceria com o Hemocentro da UNICAMP”; (arquive-se). vNão 

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.vCom a palavra, Vereador Fábio de Jesus 

Mota: “Boa noite, senhor presidente, Mesa, nobres vereadores, 
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vereadoras, público aqui presente, imprensa e internautas. Hoje 

um requerimento foi aprovado por esta Casa, o qual solicita 

informações sobre a Feira do Produtor, sei que vários 

vereadores já fizeram esse requerimento, assim como a 

Secretaria de Agricultura, percebi, assim como na semana 

passada, quando fui procurado por uma pessoa, vendedor de 

queijos, há mais de cinco anos ele está na fila e não consegue 

montar a sua barraca na Feira Livre de nossa cidade. Frequento 

a feira e é perceptível que, a cada dia, vem diminuindo, os 

feirantes de nossa cidade estão se debandando para outras 

cidades, principalmente em Estiva, em que a feira é enorme, por 

isso fiz esse requerimento e tenho certeza que, alguns anos atrás 

algum vereador fez o mesmo, porque não é possível, tanto 

tempo de espera, um cidadão, que quer colocar o seu produto na 

feira e não consegue, isto é inadmissível, é lógico, quanto mais 

vendedores de queijo, de frutas, estiverem naquela feira, a 

concorrência será maior e com isso quem ganha é o consumidor, 

assim o preço cai, o consumidor ganha, assim como a população 

da cidade, em geral. Por esse motivo solicito e quero agradecer 

a votação dos nobres vereadores, por terem votado comigo e 

que eu tenha uma resposta convincente do Secretário de 

Agricultura, porque não dá mais para aguentar, porque está na 

fila de espera, enquanto as pessoas procuram os vereadores, 

assim como o fui por um deles. Muito obrigado e boa noite, 

senhor presidente”. Com a palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi 

Júnior: “Senhores vereadores, presidente desta Casa, membros 

da Mesa, nobres colegas, imprensa, munícipes, também venho 

agradecer ao Requerimento n.º 89, sendo um dos apresentados 

e aprovados hoje, explicando a justificativa da apresentação 

desse requerimento, em que temos o contrato de concessão de 

transporte coletivo há muitos anos na cidade, já foi discutido, 

nesta Casa, sobre as gratuidades, sendo, inclusive, regradas por 

Lei Municipal. Estive em contato com uma munícipe que 

buscou essa gratuidade e, na Viação, onde se pega essa carteira 

de gratuidade, pasmem, senhores vereadores, disseram que ela 

não tinha direito, porque a Legislação que eles tinham, era uma 

que não permitia a gratuidade, ela então veio até mim e 

perguntou se essa informação era verídica, fui procurar na 
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legislação e era uma anterior a vigente, fiquei perplexo, pois não 

é de hoje que temos um contrato de concessão, temos a lei de 

aplicação de gratuidade, de 1993 e 1995, e, em contato com o 

pessoal da rodoviária, do trânsito e de funcionários antigos, 

também ficaram admirados em verem a postura da Viação, no 

sentido de se embasar em legislação não correspondente a 

gratuidade, ou seja, o munícipe já tem dificuldade de buscar os 

seus direitos frente a tantas legislações, a tantos critérios, a 

tantas burocracias impostas por nosso país, não falarei nem de 

Mogi Mirim, mas no país, no Brasil, somos chamados por “país 

da burocracia”, por isso é preciso orientar bem, pois nosso 

papel, como vereadores, legisladores, é de divulgar os direitos, 

por esse motivo que faço o requerimento, para que a Secretaria 

de Mobilidade Urbana busque informações sobre esse 

fornecimento de gratuidade àqueles que usam do transporte 

coletivo. Solicito para que haja um controle, pois, não sei se há 

informações sobre o controle da emissão de credenciais, aliás, a 

Lei de 1995, consta, em seu decreto regulamentador e não vi 

nenhum decreto regulamentador nessa matéria, então vemos 

que se passaram 30 anos e vemos situações como essa 

acontecendo, ainda, desorientando o munícipe, quando busca 

seu direito à gratuidade. A gratuidade de transporte coletivo é 

muito polêmica, sabemos que em Mogi Mirim isso influencia 

muito na tarifa, mas é lei e ela deve ser cumprida e se essa 

gratuidade mudará, será outra questão, porém, hoje, ela é 

existente, é a lei que está em vigor e tem de ser respeitada. 

Queria somente esclarecer, finalmente, que fiz um requerimento 

pedindo o adiamento do projeto de lei da concessão da 

LIFAMM – Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim, quero já 

justificar o motivo, até porque no momento da votação não 

podemos discutir esse assunto. A LIFAMM é uma instituição, 

esse projeto já está em tramitação desde o ano passado, porém 

alguns vereadores me questionaram e fomos buscar 

informações sobre a proibição do ano eleitoral, se poderíamos 

votar um projeto que, de certa maneira, concede uma gratuidade 

a uma instituição, um benefício no ano eleitoral. Assim, devido 

a esse motivo, solicitamos o adiamento, por 15 dias, para que 

assim possamos estudar melhor, para também buscar orientação 
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do nosso Procurador Jurídico da Câmara, assim como acontece 

com outros projetos que tratam de matérias semelhantes. 

Obrigado”. Com a palavra, Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor 

presidente, membros da Mesa, vereadoras, vereadores, público 

presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Venho a esta 

Tribuna para explanar que, devido a ocorrência dessas fortes 

chuvas, as estradas rurais, não pavimentadas, estão se 

deteriorando, por serem estradas de terra, com isto, surgem 

pontos críticos, em que nós, da zona rural, não conseguimos 

transitar com o veículo, como caminhões, carros, transportes 

escolares, por este motivo, peço à Secretaria de Agricultura, a 

que cuida das estradas rurais, para que dê uma atenção a esses 

pontos críticos de nossas estradas rurais, para que, pelo menos, 

consigamos ir e vir mesmo com a chuva, porque realmente 

precisamos, pois, hoje em dia, não há como ficar ilhado. Peço 

essa atenção à Secretaria de Agricultura, boa noite a todos e 

obrigado”.vCom a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: 

“Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, 

público presente, pessoal da internet, boa noite a todos. Hoje, 

senhores vereadores, cumprimento, em especial, aos jovens 

judocas que estão presentes, como Enzo, em que a moção de 

aplausos e congratulações foi votada na semana passada, pelas 

vitórias e conquistas dele, pelas várias medalhas que ganhou em 

2019, mas, principalmente, pelas vitórias como campeão, 

também à Ana Carolina, que está presente com seu pai, este o 

treinador dela, com a mãe e juntamente com os pais de Enzo, 

Alex e Elaine. Senhores vereadores, Ana Carolina ganhou em 

2019, entre várias conquistas como campeã e vice, ganhou 13 

medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze, já fiz parte do 

esporte como o karatê e é muito difícil chegar em uma medalha 

de bronze, e ela, somente em 2019, ganhou 13 medalhas de 

ouro, meus parabéns, que essa homenagem que fazemos na 

Câmara, esses votos de aplausos e congratulações, sirva de 

motivação para sua carreira, tanto a você, Ana Carolina, quanto 

Enzo, ainda têm mais orgulho a dar para Mogi Mirim, meus 

parabéns a vocês dois e gostaria de deixar a todos os vereadores, 

para que eles venham aqui à frente, para tirar uma foto com 

todos os vereadores. Senhores vereadores, hoje é um dia de 
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alegria, para mim e para o pessoal do Vergel, porque, depois de 

muitas lutas, como vocês acompanharam aqui, a respeito 

daquela ponte em que faz divisa com o Parque das Laranjeiras, 

depois de muitos anos, hoje, finalmente, a entrada e saída da 

ponte foram bloqueadas, ninguém mais entra, nem sai, do bairro 

e, se Deus quiser, a previsão é até o dia 20, porém acreditamos 

que até esta sexta-feira a ponte do Horto Vergel seja concluída, 

na verdade, é uma passagem, não é bem uma ponte, será aqueles 

quadrados de concreto que dará uma segurança maior à 

população, não haverá mais enchentes, a água não mais passará 

por cima da ponte, o que ocorria anteriormente. Meus parabéns 

ao povo daquela localidade, desejo boa sorte e que seja uma boa 

obra, pois a fiscalizarei e hoje, graças a Deus, cheguei junto com 

as máquinas, por coincidência, tudo ficou atolado, mas, se Deus 

quiser sairá do papel e será uma ponte que dará segurança para 

todo aquele pessoal, e a Jaguari, mesma empresa que está 

fazendo a ponte, é a mesma que realiza a Rua 15 do Parque das 

Laranjeiras, com um TAC - Termo de Ajuste de Conduta - feito 

no Ministério Público. Hoje, estive novamente no Parque das 

Laranjeiras, a construção é realizada embaixo chuva, por conta 

do clima, espero que amanhã não ocorra de chover, porém, as 

máquinas da empresa Jaguari estão no local e terminarão a Rua 

15, até o final deste mês, do Parque das Laranjeiras, a outra parte 

é realizada pela empresa Simoso e esta descerá pela Rua 30, 

acredito que neste mês, boa parte do Laranjeiras estará 

asfaltado. Continuo a falar para os moradores, com todo 

respeito, porque não vim aqui à tribuna para falar mal da 

administração, mas tenho de falar a verdade, o Parque das 

Laranjeiras está no processo de regularização e asfaltamento, 

isto porque há uma ação judicial iniciada em 2009, com uma 

sentença em 2015, se esta não ocorresse hoje não haveria nada 

no Parque das Laranjeiras, é uma luta iniciada em 2006, com 

uma ação civil no meio do caminho e a sentença judicial, o 

prefeito tinha cinco anos, em 2020 ele conseguiu mais um, 

então, acreditamos que a outra parte terminará em 2021. 

Fiscalizaremos e desejo boa sorte a todos, depois volto para 

falar sobre os outros problemas”. Como o próximo orador, 

Vereador Marcos Antonio Franco desistiu da palavra, ocupou 
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lugar na tribuna, a Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: 

“Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, 

senhores munícipes e imprensa, boa noite. Li a reportagem do 

Jornal Oficial desse final de semana em que uma parte do 

financiamento de R$ 11 milhões e aproximadamente R$ 3,5 

milhões serão destinados ao novo recapeamento de bairros e 

ruas, gostaria de fazer um comentário, que, com toda certeza 

chegará ao gabinete do senhor prefeito, em que peço uma maior 

fiscalização no sistema de recapeamento, sabe-se que há muita 

chuva no mês de fevereiro, mas, há várias ruas recapeadas e 

totalmente danificadas, com grandes crateras, acredito que não 

seja somente pelo motivo da chuva, quero que haja maior 

eficácia na fiscalização desses recapeamentos. Gostaria também 

de comentar o que li sobre o prefeito, que direcionaria à base o 

apontamento de novas vias que serão recapeadas, quero 

acreditar que isso não exista, pois ele não é prefeito de base 

nenhuma, ele é prefeito de uma cidade, aqui não existe base, 

aqui existem 17 vereadores representando uma cidade, 

legitimamente, se houver confirmação dessa avaliação será até 

motivo de uma representação no Ministério Público, não é 

possível, se eu tiver o conhecimento de que vereadores estão 

sem critério nenhum, tecnicamente isso deve ser definido pelos 

técnicos, de que naquele bairro há a necessidade de ser 

recapeado e não definir com 10, ou 12 vereadores quais são as 

ruas que eles querem indicar, isto, no mínimo, é uma afronta a 

esta Casa, a esta cidade, porque aqui está a legitimidade e a 

representação de uma cidade, aliás, não deveria ser, de maneira 

alguma, uma indicação ou uma decisão do administrador dessa 

cidade, não há, de forma nenhuma, justificativa para isso. Não 

sei se isso é realidade, afirmo aqui que li e tentarei recuperar 

essa leitura, mas, se há definição de apontamento da base, em 

que 10 vereadores decidirão sobre onde deverá ir o recape, é 

uma agressão a esta Casa. Muito obrigada, senhor presidente”. 

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

presidente, vereadores, vereadoras, público presente e que nos 

assiste, queria comentar a respeito de algumas coisas que li e 

leio no jornal, sobre um comentário de Paulo Silva. Realmente, 

nos reunimos para que se forme uma terceira via, porém 
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também não há nada definido, não há nomes porque ainda estão 

colocando-os e dentro desse grupo ainda não está definido, pelo 

que conversamos nessas reuniões, hoje vemos algum lançando-

se e falando como candidato a prefeito, a vice, nada está 

definido até o presente momento nessas nossas reuniões, 

inclusive, segundo ele, falando com MDB - Movimento 

Democrático Brasileiro -, me reuni com diversos pré-candidatos 

a prefeito, mas não tive a oportunidade de conversar com Paulo 

Silva, assim, quando ele diz que está conversando com o MDB, 

ele conversa sim, nas reuniões em que realizamos, não 

diretamente com o partido. Quero dizer também que recebi uma 

notícia que, por incrível que pareça, a própria prefeitura 

embargou as obras do esqueleto daqui de baixo, da Avenida 

Santo Antônio, quer dizer, neste momento ninguém fala nada a 

respeito, todo mundo tenta encobrir e as obras estão paradas, 

deram o aval para usarem as estruturas e estas estão caindo, 

enquanto está parada, a firma contratada para a realização do 

serviço e nós, sem sermos comunicados sobre o problema 

decorrente, talvez seja mais um elefante branco que surgirá na 

cidade, porque não sabemos o que acontecerá, nem eles têm 

conhecimento de que a própria prefeitura embargou os 

trabalhos, vejamos e estudemos para correr atrás dessa situação 

em que se encontra esse grande problema em que o município 

enfrentará. Outro problema que queria citar é com relação a 

Elektro, que precisa de um pouco mais de vergonha na cara, 

pois o que ela faz com os munícipes de Mogi Mirim é demais, 

a energia cai quando chove, o sol sai e falta energia, assim como 

quando venta, escurece, enquanto eles não respondem, vão para 

sanar o problema e daqui há dois dias ocorre novamente a 

mesma situação, acho que o Executivo deve cobrar uma postura 

mais firme da Elektro nesse sentido para obter a resolução 

desses problemas, porque a falta de energia é constante, em 

minha geladeira já ocorreu a perda de produtos porque ela 

desliga, logicamente é de se reclamar, mas ver a quantidade de 

pessoas que sofrem com essas mesmas consequências, que 

perdem produtos dentro de suas geladeiras, por isso acho que o 

Executivo deve pegar um pouco mais pesado com a Elektro para 

ela resolver esse problema com a falta de energia é constante na 
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cidade de Mogi Mirim, refiro-me mais ao distrito de Martim 

Francisco, com São Francisco, Sol Nascente, é uma falta de 

reponsabilidade tremenda com o que acontece naquela região. 

Outra coisa que gostaria de deixar bem claro, que o município 

também tem de tomar providências, é com relação ao INSS -

Instituto Nacional do Seguro Social - porque quando ocorreu o 

problema com a mudança, ocorreu que iria fechar o da cidade 

de Mogi Mirim, então, Vereador Gérson Rossi e eu corrermos 

atrás, a prefeitura gastou o valor de R$ 150 mil com a instalação 

de um novo prédio, com as adequações exigidas pelo INSS e, 

hoje, ele abre às 7h, fecha às 13h, não tem perícia não tem nada, 

o munícipe de Mogi Mirim, depois das 13h precisa ir para Mogi 

Guaçu por conta da falta de funcionários, nem perícia tem em 

Mogi Mirim, sei porque fui até lá para fazer um rendimento para 

a declaração de imposto de renda e a menina, sentada na cadeira, 

estava lá não podia me fornecer o rendimento, isto é um 

absurdo, porque a prefeitura gastou R$ 150 mil para reformar o 

prédio inteirinho e, às 13h, o INSS fecha por falta de 

funcionário. O Executivo tem de tomar providência nesse 

sentido e tenho certeza que alguém levará até ele, para resolver 

esse problema, porque estamos perdendo tudo, já era para 

termos o perdido há dois anos, mas, Gérson e eu solicitamos um 

novo prédio para o INSS, que está aí, um prédio novo, porém 

fechado”.Com a palavra, Vereador Orivaldo Aparecido 

Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros da Mesa, 

caros senhores vereadores, público presente, povo de Mogi 

Mirim, boa noite a todos e uma boa semana. Primeiramente, 

gostaria de parabenizar ao Secretário de Cultura e Turismo, 

Marcos Dias, pelo brilhante carnaval que Mogi Mirim teve, pela 

festa maravilhosa, não passamos em branco, meus parabéns, 

Marcos Dias. Todos sabem que trabalho com empregos o faço 

há 25 anos, mas quero falar sobre o Corona Vírus, porque já 

vemos a indústria nacional dando startup em vários produtos 

paralisados, por conta de importações da China, o que 

representará para o povo brasileiro, infelizmente, para eles que 

estão lá será muito ruim, mas, para nós será uma questão de 

oportunidade, já que a indústria de autopeças já começou a se 

movimentar em questão de produção, assim como a indústria 
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eletrônica, com a produção de materiais eletrônicos para 

automóveis e outros equipamentos. A indústria alimentícia 

funcionará a pleno vapor, pois a China está com problema de 

contaminação em seus produtos, principalmente os de origem 

animal, como os suínos, que também foram contaminados por 

uma bactéria, vemos os produtores de suínos acelerando para 

aumentar a produção e poder atender ao mercado externo, o que 

representará em contratações de pessoas desempregadas, 

abrindo novos postos de trabalho, consequentemente melhorará 

o mercado de trabalho dentro do Brasil. Jamais poderíamos 

imaginar que uma serpente, que ingeriu um morcego, 

contaminasse-se por ele e o ser humano, que se alimentou da 

serpente e contaminou-se, começando então a propagar esse 

vírus no ar, para outras pessoas, um vírus mortal, altamente 

nocivo à saúde humana e de difícil cura. Por outro lado, 

podemos ver também que nosso Presidente Jair Bolsonaro e o 

Ministério da Saúde, foram rápidos na prevenção, começando a 

articular todo o Ministério da Saúde para a prevenção dos casos, 

há muitas suspeitas e muitos debates em cima destas, um tanto 

maquiavélica para algumas pessoas, porém, vemos que para 

nós, brasileiros, o Corona Vírus é algo ruim, sim, porém, em 

contrapartida, haverá muitas oportunidades e torcer para que a 

China saia dessa crise, que uma vacina apareça o mais rápido 

possível para combater o vírus, para que nós, brasileiros, não 

tenhamos vítimas em decorrência da doença. Quero dizer 

também algo sobre a saúde, infelizmente não temos um censo 

populacional recente, de Mogi Mirim, mas sabemos que a 

população da cidade já não é mais a de 92 mil habitantes, sabe-

se que da última pesquisa realizada, até o presente momento, 

ultrapassou-se a casa dos 95 mil habitantes. Senhor presidente, 

termino em minha segunda fala, muito obrigado e desculpe”. 

Com a palavra, Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, 

presidente, Mesa, vereadores, vereadora, público aqui presente, 

pessoal em casa. Gostaria de começar minha fala de hoje 

agradecendo a aprovação de alguns requerimentos de minha 

autoria, um deles é referente ao Planalto Bela Vista, com relação 

ao pessoal que muito sofre naquele bairro, por conta das ruas e 

das águas da chuva. Sabe-se que os problemas ocorridos se 
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derivam das adjacentes dos bairros, mas, não adianta resolver o 

problema dos bairros adjacentes e ignorar o pessoal que vive ali, 

pois há uma urgente necessidade para se colocar canaletas, para 

melhoria daquelas vias, fiz mais uma vez o requerimento, mais 

uma vez batalho para que se dê uma atenção a esse bairro. Sobre 

o Projeto Maguila, também fiz um requerimento, devido à 

grande necessidade de se colocar iluminação em frente com o 

projeto deles, uma vez que realizam eventos constantemente e, 

em todas as vezes, são necessárias solicitações para colocar a 

iluminação, dado que as trocas de iluminações, realizadas na 

cidade, decorreram de muito material descartado. Não peço algo 

novo, não, peço para que se coloque alguns postes para dar 

condições a eles para realizarem o trabalho noturno, sem a 

necessidade de se implorar ao município todas as vezes, para 

que se instale o sistema de iluminação pública para eles. Sobre 

a feira noturna, como citou o Vereador Fábio e, assim como há 

um requerimento de minha autoria, feito por várias vezes, 

vereador, também não consigo entender o motivo de Mogi 

Mirim não ter uma feira noturna ao nível da cidade, vemos as 

cidades vizinhas, como Estiva Gerbi e Itapira, com um grande 

crescente, já questionei também sobre uma feira noturna no 

Distrito de Martim Francisco, por que lá também não pode ter 

uma feira noturna?! Muitos da população trabalham na roça, 

muito produz e não têm onde expor seu material, saindo de 

Mogi Mirim para realizar a exportação, há o pessoal do Vergel, 

da área rural, sendo esta extensa, ocorre que não há espaço 

dentro do próprio município e confesso que não compreendo 

isto. Hoje mais um requerimento foi aprovado, de autoria de um 

colega, há requerimentos e questionamentos em minha autoria, 

espero que o Executivo veja isso com muita atenção, porque 

Mogi Mirim tem espaço e estrutura para realizar melhoria, para 

fazer com que o povo venda dentro da própria cidade e que ele 

possa consumir dentro dela, sem ter de sair. Quero falar também 

sobre a Delegacia da Mulher, ela está com uma estrutura 

praticamente pronta, estamos na espera das partes burocráticas 

de visitas, até mesmo do governador, que deseja estar presente 

em Mogi Mirim, para a inauguração da Delegacia da Mulher, 

de Mogi Mirim. De antemão falo a vocês que, por meio de 
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várias profissionais da área de segurança, até mesmo do 

delegado, teremos, em Mogi Mirim, a melhor Delegacia da 

Mulher da região e todos serão convidados para essa 

inauguração. Obrigada e boa noite”. Com a palavra, Vereador 

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

vereadoras, público presente, imprensa e internautas, é, 

infelizmente acabo de acessar a página da Comarca e do Jornal 

O Popular, segundo informações, constatou-se dois casos 

suspeitos por Corona Vírus, no município de Mogi Mirim. 

Espero que nosso sistema público de saúde esteja preparado 

para um tipo de surto que possa ocorrer na cidade, espero, 

porque sabemos que nem com a situação normal, do dia a dia, 

eles dão conta, é uma incompetência absurda, tanto na UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento, quanto na própria Santa Casa, 

agora administrada pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, 

divulgamos constantemente o descaso realizado na UPA de 

Mogi Mirim e nesses dias, fiquei sabendo que, quando 

divulguei, quando recebi de uma fonte, um áudio do novo 

Diretor, Emílio, que entrou no lugar daquele que não trabalhava, 

o qual fui lá, denunciei no consórcio de saúde e o diretor da 

época teve de sair, porque ele não ia trabalhar de jeito nenhum. 

Divulguei o citado áudio para que as pessoas vissem o descaso 

que é na saúde de Mogi Mirim, com esse atendimento à 

população e o que ela se sujeita, ficando em um lugar onde 

deveria ter a atenção de direto clínico, de médicos, de 

enfermeiros, a demanda é grande e sabemos disto, mas, se 

estamos em meio a um surto de Dengue, agora com essas duas 

suspeitas de Corona Vírus, é orar à Deus para que ninguém se 

contamine com esse vírus, porque, se depender do sistema de 

saúde de Mogi Mirim, a pessoa morrerá. Soube, nos bastidores, 

que o Diretor Clínico, Doutor Emílio, pediria a minha “cabeça”, 

e Dr. Emílio, não sou gado para o senhor pedir a minha cabeça, 

quem deve pedir é o povo e não o senhor, pois foi o povo que 

me elegeu, queria entender isso, pois eu quem tenho que pedir 

a sua, diante deste áudio, o qual colocarei ao vivo para todos 

ouvirem, para o povo mogimiriano, para os vereadores e 

vereadoras, e todos os que estão presentes, para verem se tenho 

medo, não sou seu gado para pedir a minha cabeça. A seguir o 
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áudio para os senhores ouvirem, com o descaso ocorrido dentro 

de uma UPA: “Somente avaliações, por enquanto, porque tem 

pacientes para subir para a enfermaria, no máximo até 13 horas. 

Outro detalhe, é uma resolução do CFM (Conselho Federal de 

Medicina), não sei quem foi o responsável, mas apurarei, o 

paciente, entubado, em hipótese alguma pode ficar na UPA 

(Unidade de Pronto Atendimento), darei um aviso: ninguém me 

notificou sobre esse paciente que estava aí, sem oxigênio há três 

dias, isso é um absurdo. Por favor, senhores, em dúvida, vocês 

têm um coordenador e um diretor técnico, passem o caso para 

nós”. Não sei se vocês ouviram claramente, esse é o áudio de 

Dr. Emílio, o qual disse que pediria a minha cabeça e estou no 

aguardo, segundo ele, “em hipótese alguma um paciente poderia 

ficar entubado na UPA por três dias”, como ficou, 

posteriormente a pessoa somente foi transferida, porque 

deixaram acabar o oxigênio para poder levar essa pessoa à Santa 

Casa, ou seja, é assim que tratam a população mogimiriana, 

pedir a cabeça? Então tratam o povo mogimiriano pior do que 

gado, como se não tivessem valor algum. Estamos então em 

meio a um surto de Dengue, estamos agora em meio a esse surto 

de Corona Vírus, o prefeito divulgando que há R$ 30 milhões 

em superávit e o povo morrendo sem saúde?! Vergonha! Não 

sou gado para pedir a minha cabeça”. Como o próximo orador, 

Vereador Alexandre Cintra, desistiu da palavra, ocupou lugar, 

na tribuna, o Vereador André Albejante Mazon: “Boa noite a 

todos, hoje Sônia veio aqui para falar sobre a feira e a 

dificuldade dos produtores locais em arrumarem mais espaço, 

porém, a primeira feira noturna, na região, foi a de Mogi Mirim 

e hoje ela é a menor que há na região e as outras, que nos 

copiaram, hoje estão a anos luz de nossa frente, por conta da 

facilidade que as outras cidades deram para que as 

desenvolvesse para que possibilitasse a venda dos produtores e 

parece que aqui para tudo há uma dificuldade, principalmente 

para aqueles que produzem. Moacir Goleiro citou a praça e, 

nesta semana, estive na Academia Bela Fitness, localizada na 

avenida, bem em frente à praça e o esqueleto destruído, lembro-

me que sempre fui contra a destruição, acho que teria de destruir 

apenas a parte da frente, da Avenida Santo Antônio, aquela 
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parte do fundo, pois dava para usar e era uma área boa. Lembro-

me que a primeira vez em que se falou na destruição do local, 

até marquei uma visita com Diógenes Campos para vermos o 

prédio, ele foi sozinho, pois não deu certo para eu ir, fui alguns 

dias depois, mas, com pouco investimento poderia ser usado, 

até como gabinete, por localizar-se em uma região central, 

saindo do absurdo aluguel em que se paga no atual gabinete e 

com certeza, em um ou um ano e meio que se pagasse no 

gabinete, daria para realizar a reforma do prédio e construir o 

gabinete do prefeito, mas não, pois, de forma despreparada o 

demoliu e agora não se pode mais fazer a praça, deixando um 

esqueleto horrível no centro da cidade, em que poderia haver 

um gabinete que gerasse lucro aos cofres públicos. Essa falta de 

planejamento, de competência de gestão a esta administração é 

visível, isto no caso da feira, da praça e Maria Helena, quem 

sempre fala dos loteamentos, aqui, é visível que não conseguem 

aprovação e sabe-se lá com quais interesses, porque, 

coincidentemente, nosso prefeito é empreendedor na área de 

loteamentos e os dele estão aprovados. Até quando teremos um 

prefeito que não deixa a classe produtiva trabalhar? Até quando 

teremos um prefeito que não deixa produzir quem o quer, em 

Mogi Mirim, que não deixa trabalhar quem o quer? Agora, 

nessa época de carnaval, estamos com um problema nesta Casa, 

porque, quando finalmente vem alguma coisa do gabinete, 

sendo doações diárias a algumas empresas, demorou-se tanto 

para vir ao gabinete, de empresas que esperam na fila há anos, 

acho que por ser ano eleitoral resolveram fazer, para dizer que 

estão gerando emprego, logo em seguida vem o parecer 

contrário, constando que neste ano não se pode fazer, mais uma 

vez: incompetência, falta de planejamento, empresas que 

esperam há anos, para ele fingir-se de bonzinho, fazendo agora 

para a empresa realizar investimento na cidade, já que agora vai, 

para gerar empregos, isto no ano que não é permitido. Não é 

possível, como citou Vereadora Maria Helena sobre a base, fica 

trocando favores com o prefeito, a respeito de “ruinhas” e 

asfaltamento, enquanto a população paga a conta, isto não é 

apenas irresponsabilidade do prefeito é também dessa base, 

porque, quando a base vota tudo do prefeito, faz inúmeros 
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favores e não o crítica, está aí o resultado do que acontece, é 

uma bancado do “amém”, assim como cantei em 2017, falei que 

isso aconteceria, peguem meu vídeo em que falo que teríamos 

o mesmo problema, o que acorre agora”. Com a palavra, 

Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite a todos, venho a esta tribuna 

com o sentimento de tristeza e de revolta, porque sou professor 

da rede estadual e o Sr. Governador João Dória está para “tapar 

o caixão” dos professores. Posterior à reforma da previdência, a 

qual foi um desastre para os professores, João Dória quer 

detonar de vez os professores, que são totalmente contra a 

reforma da previdência do Governo Dória. A reforma foi votada 

e aprovada em Primeiro Turno, a votação em Segundo Turno 

está prevista para o dia de amanhã, terça-feira, dia 03, na 

Assembleia Legislativa de São Paulo, e, se essa reforma passar, 

o que anteriormente as mulheres aposentavam-se com 50 anos 

e os homens com 55 anos, posterior à aprovação da reforma, 

pelos deputados estaduais, as mulheres passarão a aposentar-se 

com 62 anos e os homens com 65 anos de idade. No dia 15 de 

outubro é comemorado o Dia do Professor, que não aguenta 

mais os parabéns, tapinhas nas costas e medalhas de honra ao 

mérito, nós, professores, precisamos de reconhecimento e 

valorização, e, se aprovada essa reforma do Governador do 

Estado de São Paulo, o professor morrerá de trabalhar e não 

conseguirá mais aposentar, independente do deputado que votar 

a favor, se for ou não de meu partido, eu o detonarei, pois não 

terá o meu apoio, isto com certeza, seja quem for, da região de 

Mogi Mirim, de Itapira, de Campinas, citarei sim os nomes e a 

hora de apoiar os professores é agora. Não aguentamos mais 

migalhas, como a merenda, e nosso vale não chega a 12 reais, é 

o “vale-coxinha”, mas conhecido no estado de São Paulo, por 

isso, senhores deputados e senhores vereadores, peçam a seus 

deputados estaduais o apoio aos professores, chega de 

palhaçada, pois querem que os professores morram de trabalhar 

e não consigam se aposentar. Essa emenda da reforma da 

previdência não pode passar, Vereador Cinoê é totalmente 

favorável aos professores e contra a emenda da reforma da 

providência, de João Dória, totalmente contra. Boa noite e 

obrigado”. Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa 
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noite, senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, 

pessoal que está acompanhando pela internet. Depois de duas 

semanas sem sessão, é uma grande satisfação estar novamente 

aqui, para discutirmos sobre os projetos da cidade e com a 

possibilidade de fazer nossas proposituras. Base, qual será essa 

base?! Com relação as ruas, como citou Vereadora Maria 

Helena, precisa-se verificar quais os vereadores da base que 

indicaram, na verdade, acho que, com relação esta Câmara 

Municipal, várias das ruas que foram recapeadas, foram 

indicadas por vários vereadores, como por exemplo o Sant’Ana 

e Dionísio Linares, eu e os Vereadores: Manoel Palomino, 

Fábio Mota, Jorge Setoguchi, Cinoê, fizemos indicações, como 

no Murayama, com Gérson, Palomino, Jorge Setoguchi, Maria 

Helena, Tiago Costa, Sônia e acho que Moacir também 

participou das reuniões, hoje há um grupo criado, hoje 

contamos com a presença do representante do bairro e várias 

ruas da zona norte foram indicadas pelos vereadores, inclusive, 

vi as ruas que serão recapeadas, Jorge Setoguchi tem quase a 

unanimidade de várias indicações de ruas, meus parabéns, isso 

é sinal de que o vereador está na rua e está atento, é um sinal de 

que o prefeito está atendendo a Câmara Municipal, no geral, 

pois dos vereadores que citei aqui, uns são mais adeptos ao 

prefeito, outros não defendem mas também não criticam, já 

outros criticam, ou seja, acho que esta Câmara Municipal tem 

um papel fundamental nesta legislatura e com várias conquistas 

dentro da cidade. Discordarei um pouco de André, quando citou 

a votação dos vereadores aqui, pois acho que não colocada para 

nós uma votação polêmica, com relação ao pessoal do CR, o 

qual votamos, alguns foram contra, como eu, porém respeitei as 

pessoas que votaram a favor, assim como outros projetos que 

passaram por esta Casa. Ao final, quero dizer o seguinte: o 

Laranjeiras está em andamento, porém, há quanto tempo 

Robertinho luta? Assim como Tiago, Moacir, que foram para 

Brasília, sabemos da luta deles juntamente com Baleia para 

tentar algo para o bairro, Sônia também, e quantos vereadores 

mais, que estão aqui, como Samuel Cavalcante, Alexandre 

Cintra, sendo estes representantes da zona leste e também 

solicitaram. Assim, acredito que esta Câmara Municipal possui 
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um papel fundamental nas conquistas da cidade, juntamente 

com o Executivo e eu, pelo menos, nunca participei de portas 

fechada com o Executivo para indicar qualquer tipo de rua, por 

isso digo que, às vezes, quando falamos algo aqui, jornalista 

acaba pegando e colocando como “vereadores da base”, que, 

neste caso, poderia até vangloriar-se, mas não, todos os bairros, 

recapeados até hoje e os que começaram agora, como o caso do 

Santa Ana e Dionísio Linares, são bairros em que todos os 

vereadores, pelo menos a maioria, fizeram proposituras para 

que isso ocorresse, porque estamos nas ruas, somos 

representantes do povo e em nenhum momento o prefeito quis 

privilegiar, pelo menos não de minha parte, por isso, acho que, 

quando se fala ao púlpito, deve-se nomear os vereadores, 

porque trabalhamos sério e acredito que todos estejam 

trabalhando na rua, com o povo, independentemente de sua 

colocação, como a oposição, situação, seja o que for, estamos 

todos na rua, a exemplo Vereador Cinoê, realizando várias 

indicações para a zona sul da cidade e quase todos as ruas, 

praticamente, do Vila Bianchi, foram recapeadas. Esta Câmara 

tem um papel fundamental nessa conquista realizada na cidade 

e as vezes acham que nós não gritamos, não falamos e não 

criticamos, as vezes acham que não fiscalizamos, pelo 

contrário, isto ocorre sim, vamos direto ao ponto, Marcos 

Gaúcho é prova disto, por várias vezes, quando aconteceu com 

funcionário público, conseguimos reverter várias coisas, juntos, 

tenho grande satisfação de tê-lo acompanhado nessas 

conquistas. Discordarei de meus companheiros, porque, sim, 

esta Câmara tem papel fundamental nas conquistas da cidade”. 

Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente 

suspendeu a sessão às 20h, conforme o disposto no Artigo 105, 

da Resolução n.º 276/2010 (Regimento Interno vigente). 

Decorrido o interstício regimental a que se refere o citado 

dispositivo e depois de nova chamada nominal dos Srs. 

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

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

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

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

Casa o que segue: EM TURNO ÚNICO: “ex-vi” do disposto 
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no § 1º, inciso I, do Artigo 171 do Regimento Interno: 1. 

Projeto de Lei n.º 145, de 2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, “dispondo sobre permissão de uso, a título precário 

e gratuito, de Bem Público Municipal à Liga de Futebol Amador 

de Mogi Mirim (LIFAMM) ”. Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação e Parecer Conjunto das Comissões de Educação, 

Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e 

Orçamento. Com 01 emenda modificativa da Comissão de 

Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social. Antes 

de submeter a matéria à apreciação do Plenário, o Senhor 

Presidente deu ciência à Casa, através de sua leitura, do 

Requerimento n.º 90/2020, de autoria do Vereador Gerson Luiz 

Rossi Junior, solicitando, “conforme o que reza o Artigo 156, 

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

Interno, o Adiamento, por quinze (15) dias, da discussão e 

votação do Projeto de Lei n.º 145/2019, constante da pauta da 

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

aprovou, por unanimidade dos vereadores presentes, o 

Requerimento de Adiamento n.º 90/2020); (aguardem-se quinze 

(15) dias e insira-se o Projeto de Lei n.º 145/2019 na “Ordem 

do Dia” da próxima Sessão); 2. Projeto de Lei n.º 09, de 2020, 

de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a abertura de 

crédito adicional especial, no valor de R$ 600.000,00”. Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação e Parecer Conjunto das 

Comissões de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência 

Social; de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e de 

Finanças e Orçamento. Com a palavra, Vereador Alexandre 

Cintra: “Excelentíssimo senhor presidente, membros da Mesa, 

senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, 

imprensa, boa noite a todos. Não posso deixar de registrar a 

presença de dois queridos amigos: Elias Majub e Tiago Masotti, 

obrigado, queridos, pela presença. Referente ao Projeto de Lei 

n.º 09/2020, “dispondo sobre a abertura de crédito adicional 

especial, no valor de R$ 600.000,00”, esteve aqui, Helene 

Mendonça, da Secretaria Municipal de Saúde, o referido projeto 

trata-se de uma verba federal, vinda à prefeitura, o crédito a ser 

aberto é proveniente do superávit financeiro de 2019, sendo um 

requerimento veiculado ao MAC – Média e Alta Complexidade, 
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para a manutenção do prédio do CEM – Centro de 

Especialidades Médicas, de Mogi Mirim. Foram anexos aos 

autos do processo dez folhas, referentes as plantas dos serviços 

de pintura que serão efetuados, não serão apenas serviços de 

pintura, há toda uma manutenção a ser realizada nos prédios do 

CEM. Solicitei que encaminhasse à Comissão as plantas do 

projeto de pintura do prédio do CEM, serão realizados serviços 

de pintura, com esse recurso, identificado nas plantas, anexadas 

ao Projeto de Lei n.º 09/2020 e foram divididos em blocos, 

como: Bloco A, B, C e D, central e SAMU – Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, lavador de carros, abrigo de 

resíduos e centro de fisioterapia. Deverá ser contratada uma 

empresa para executar o serviço de pintura, uma vez que a 

Secretaria de Saúde está com equipe reduzida, contendo oito 

pessoas, sendo: 2 eletricistas, 1 pintor, 2 funcionários para fazer 

a roçagem, 2 ajudantes do Consórcio Cemmil e 1 servidor 

público concursado. Os contratados pelo Cemmil atende: 13 

UBSs – Unidades Básicas de Saúde, o CAPS – Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, a UPA – Unidade de 

Pronto Atendimento, a Secretaria de Saúde, o Centro 

Odontológico e o CEM – Centro de Especialidades Médicas, na 

área rural e na Saúde da Família, do sudeste ao noroeste, com 

toda manutenção. Elaine explicou-me que, hoje, o prédio do 

CEM precisa desse recurso e manutenção emergencial, pois as 

condições estão bem precárias e com a vinda desse dinheiro, 

conseguirão melhorar toda essa estrutura de trabalho e, com 

certeza, devolvendo à população um ótimo atendimento. Espero 

que todos aprovem esse projeto. Muito obrigado”; (colocado a 

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

unanimidade, o Projeto de Lei n.º 09/2020, do Prefeito 

Municipal); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). 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 n.º 276/2010 (Regimento Interno vigente). Com a 

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

presidente, Mesa, nobres vereadores e vereadoras, público aqui 

presente, imprensa e internautas. Neste momento, quero falar 
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sobre o recapeamento do Santa Ana e, em menos de um ano que 

estou nesta Casa, solicitei ao senhor prefeito, por meio de 

requerimento, para que algumas ruas fossem recapeadas e tive 

a hombridade de olhar se havia alguns requerimentos já 

registrados por outros vereadores, havia vários, por isso fiz 

somente das ruas que não foram feitas, isto é um respeito que 

tenho com todos os vereadores desta Casa, podem perguntar a 

minha assessora, todo requerimento e indicação que faço vejo 

se antes não fizeram. Não troquei voto nenhum com o prefeito, 

como citou minha nobre querida amiga, Vereadora Maria 

Helena, perdoe-me por falar para você, mas não existe isso, 

sobre o Loteamento Sant’Ana, foi o único requerimento que fiz, 

pedindo o recapeamento o recapeamento das ruas, há mais de 

quatro anos que, antes da administração, aquele pessoal sobre 

com o bairro, problema idêntico ao Murayama I e quem for 

morador deste bairro poderá confirmar para mim, não troquei 

voto nenhum, para votar projeto com o prefeito, todos os que 

votei aqui foi a favor, assim como a maioria dos vereadores 

desta Casa também votaram, o único divergente foi o hospital 

municipal, em que votei a favor e sou, ainda hoje, por isso deve-

se respeito aos nobres vereadores. Quero trazer também uma 

notícia, publicada neste final de semana no Diário Oficial da 

Prefeitura, sobre o projeto de regularização dos imóveis 

clandestinos, Nieri está presente, é engenheiro, portanto, sabe 

bem do que falo. Referente a palavra do Vereador André 

Mazon, você não tem direito nenhum de falar da “bancada do 

amém”, primeiramente você deve respeito aos nobres 

vereadores, se vem aqui para fazer política barata, porque você 

é pré-candidato a prefeito, fale de plano de governo, se for 

eleito. Você participou do desastre, destruíram a cidade, do 

Stupp o senhor não fala, que o senhor participou, você e seu 

primo, do Governo de Stupp, que arrebentaram a cidade, por 

isso, primeiramente você deve respeito aos seus amigos, nobres 

vereadores, sobre o que você fala. Quer ser candidato, seja, fale 

de plano de governo, não apenas criticar o Prefeito Carlos 

Nelson, que realiza uma boa administração, e sobre problemas, 

todos os governos têm, fale de seu plano de governo, pois você 

fazia parte daquela “cambada” que destruiu a cidade de Mogi 
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Mirim. Muito obrigado, senhor presidente”. Com a palavra, 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite, senhor 

presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras e senhores 

vereadores, nem tinha me preparado para falar hoje, porque, em 

minha opinião, achei que não tinha assunto relevante, pois, o 

que fazemos, realizamos durante a semana e acaba que não há 

a necessidade de trazer à Câmara, à tribuna, porém, você vem à 

sessão, com o espírito desarmado, digamos assim, chegando 

aqui arma-se o espírito, minha saudosa mãe, Dona Catarina, 

dizia o seguinte: quem cala consente, e não me calarei nunca 

quando alguém ferir ou me afrontar em alguma situação. Assim, 

começo dirigindo-me à Sra. Maria Helena, a quem tenho um 

grande respeito e a senhora sabe disso, se há uma frase que 

carrego até hoje, que a senhora me disse olhando nos olhos, que 

hoje, três anos depois, tenho certeza daquilo que a senhora me 

falou, que, o que você faz como vereador, o povo sabe, não 

preciso vir aqui em toda sessão contar sobre o que faço porque 

o povo sabe, mas aprendi que vereador, além de fiscalizar e 

legislar, ele tem de ser, queira ou não, porque no Brasil é assim, 

sendo um assessor do povo junto ao prefeito. O vereador que se 

preze, tira o traseiro da cadeira, sai de seu gabinete e fala com o 

povo, atende-o, e quando este diz que há uma rua cheia de 

buracos, você vai até o local para ver, para saber se realmente 

há a necessidade de um tapa-buraco, se é preciso pedir um 

recapeamento, isto é ser vereador, agora pergunto, Vereadora 

Maria Helena, a senhora tem 24 anos como vereadora, não é 

isso?! A senhora nunca foi vereadora da base? Nunca? A 

senhora nunca apoiou o prefeito que estava aqui? Por um ano a 

senhora praticamente foi, pois atualmente foi líder de governo, 

acompanha há quanto tempo o trabalho da senhora e por várias 

vezes a senhora foi vereadora da base, disse desde o começo 

que não existe governo sem base, o governo não anda, isto com 

qualquer governo, por pior que ele seja ele tem que ter base. 

Ouço ainda, esbravejando, “essa bancada do amém”, isto 

realmente é demagogia, não direi que é barato, pois barato é 

caro, não usarei isto aqui, gosto que cite nomes, por isso que 

cobrei, pois segundo a vereadora “a base está trocando por 

voto”, cite nomes, vereadora, a senhora disse e está registrado. 
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Senhores, falou ou não? Falou e está gravado, e o senhor fique 

quieto, por favor, está gravado e não levarei isso para casa, pois 

não troco voto por recapeamento, nem por outra coisa, já disse 

isto a vocês. Há um detalhe: busquemos quantos projetos do 

prefeito foram votados por unanimidade, então, não é “bancada 

do amém”, é por unanimidade, como hoje, os senhores votaram 

um projeto do prefeito, de R$ 600 mil, não houve discussão, 

porém aprovado por unanimidade, que “bancada do amém” é 

essa?! Vereador André Mazon, tenho de dirigir-me à sua 

pessoa, recentemente o senhor me convidou para ir para o seu 

partido e filiar-me a ele, convidou, na feira, o senhor lembra-se 

disso, “Vereador Gebê, o PTB está de portas abertas para você”, 

poxa, se sou da “bancada do amém”, se não valho o que como, 

como vereador, como o senhor que me levar para o seu partido?! 

Lá serei um peso morto, serei da “bancada do amém” de seu 

partido. Tenhamos coerência e olhemos o passado, pois, quem 

tem rabo sujo e preso não adiante nem se manifestar, vamos 

com calma pois há muita coisa ainda para acontecer e 

infelizmente é um ano político, mas minha honra não se compra 

e não é com dinheiro de campanha política que comprará”. Com 

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

senhores vereadores, vamos para alguns esclarecimentos, 

devido a noite de hoje. Licitação de pavimentação e 

recapeamento de ruas: não existe apontamento para a rua que 

será recapeada, é preciso lembrar, vereadora, que a licitação já 

tem as ruas, com projeto apontado, então, se olharmos para o 

que divulgaram agora, no Jornal Oficial, sobre o valor de R$ 3 

milhões, no ano passado, quando aberta a licitação, já 

apresentava as ruas que seriam recapeadas, escolhidas por sua 

situação crítica, volto a dizer que o ocorrido foi a assinatura do 

contrato, em que possui as ruas e isto foi divulgado, o que 

funcionará em todas as licitações, porque deve-se ter o 

apontamento das ruas antes da licitação e dentro do plano, os 

apontamentos não serão agora, pois já estão apontadas, por isso 

não existe essa possibilidade de apontamento de ruas, em ano 

eleitoral. Sobre a praça, é importante dizermos que, muitos de 

nós, coloco-me junto aos vereadores, cobramos atitudes do 

Poder Público, referente àquele prédio do antigo Centro de 
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Saúde, a prefeitura não pôde mexer com a estrutura, pois era um 

decreto do Governador Alckmin, ainda, cedendo aquele espaço, 

entretanto não poderia mexer sem autorização do Estado e este 

governo conseguiu a doação definitiva, ou seja, o Governo do 

Estado passou a escritura para o município, este, agora, resolveu 

fazer naquele local, a praça. Ocorre que, na execução, vocês 

recordam-se, pois houve acompanhamento de um grupo de 

arquitetos em Mogi Mirim, juntamente com o CEDOC – Centro 

de Documentação Histórica “Joaquim Firmino de Araújo 

Cunha”, porque houve divergências sobre a questão histórica e 

na execução do serviço, pois ocorreu a queda de uma viga e por 

ser localizada a margem do Ribeirão, torna-se um local de 

estrutura frágil, por conta do solo e do brejo, a viga caiu, a 

Defesa Civil realizou a interdição, por isso não é falta de 

planejamento, não, ocorre tudo dentro da normalidade e agora a 

Secretaria de Planejamento fará um laudo para que se retome a 

obra e que haja a melhor solução para o caso. O CEDOC 

acompanha essa obra, assim como os arquitetos, o pessoal 

capacitado que elaborou o projeto e a empresa que executa, 

realizam o melhor possível, embora aquela seja difícil, para 

conservar o valor histórico em um solo frágil, por isso temos de 

ter paciência e compreender que se trata de uma obra difícil, não 

é falta de planejamento, não, tudo ocorreu dentro do 

cronograma, há o exercício, a efetivação de cada prazo e cada 

obra executada. Graças a Deus o local não é mais de depósito 

de lixo, de dengue, hoje não mais, por isso temos de 

engrandecer a atitude do Governo Municipal de destinar àquele 

espaço, o qual estava abandonado. Sobre o projeto de doação e 

concessão, vejam bem, esses projetos vieram a esta Casa, no 

ano passado, se fossemos a “bancada do amém” votaríamos no 

ano passado, porém a votação não ocorreu, pois, os próprios 

vereadores questionaram, se não votaríamos hoje o projeto de 

concessão, mas não, estudaremos melhor sobre ele, assim como 

os outros dois projetos, do Vida Verde, em que muitos 

questionaram, vieram em novembro do ano passado, esta Casa 

debate e discute, pegando pareceres, então somos “bancada do 

amém”? Fazemos cordeirinhos do prefeito, votando tudo o que 

ele manda?! É preciso um pouco de senso para colocar-nos um 
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rótulo, o que não é realidade desta Casa Legislativa, pois 

debatemos, discutimos sobre os projetos, pedimos adiamentos e 

pareceres, temos a liberdade em todos os projetos do Executivo, 

e nunca fizemos um projeto a toque de caixa, nesta Casa”. 

Como o próximo orador, Vereador Jorge Setoguchi, desistiu da 

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

Tavares: “Senhores vereadores, vereadoras, público presente, 

pessoal da internet, boa noite a todos. Hoje, três requerimentos 

foram aprovados, porém, dois deles foram sobre o bairro 

Mirim-Guaçu, acredito que todos os vereadores conhecem o 

bairro, localizado após o Morro Vermelho, paralelo a pista, 

junto ao Parque do Estado II. No bairro em questão, senhores 

vereadores, há duas ruas: Rua Pio Brito, que termina junto a 

igreja católica, Igreja Santo Antônio, até o início desta não é 

asfaltado, o referido requerimento solicita que a prefeitura 

termine o asfaltamento do final da Rua Pio Brito. A Rua Primo 

Dexter, um caso ainda mais antigo, uma rua em que faz divisa 

a cidade de Mogi Guaçu, aproximadamente três casas, do lado 

de Mogi Guaçu há asfalto, porém, essas três casas não estão, 

sempre fazemos esse tipo de requerimento e, como o prefeito, 

neste ano, realiza o recapeamento e asfaltará algumas ruas, 

solicito para que ele termine essas duas citadas ruas, do bairro 

Mirim-Guaçu. Ontem, novamente, participamos de uma 

reunião, sobre o loteamento, hoje, o Jardim Aeroporto, porém 

inicialmente era denominado Bulgarelli, contendo mais de 300 

chácaras de mil metros quadrados, o bairro está em processo de 

regularização e, hoje, completou-se, aproximadamente 98% de 

instalação de postes com energia elétrica, para os moradores e a 

partir deste momento, senhores vereadores, o bairro criou 

forma, com a possibilidade de retirar do papel, já colocando a 

regularização em prática, porém, futuramente, virá a esta Casa, 

para discutirmos, pois, o loteamento está localizado ao lado de 

Mogi Guaçu, assim, não é viável para o município de Mogi 

Mirim levar o abastecimento de água e realizar a coleta de 

esgoto, porém também não é viável passarmos o loteamento 

para a cidade de Mogi Guaçu, há também a possibilidade de o 

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - 

assumir a água e o esgoto, possibilitando a parceria entre os 
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municípios de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, para colocar 

sistemas de água e esgoto nesse loteamento, por enquanto são 

fossas sépticas e água de poço, a parceria poderá ocorrer 

futuramente, antecipei pois passará para esta Casa de leis. Por 

meio de um requerimento, solicitei informações ao município 

sobre “protocolo de lavratura de auto de infração de trânsito em 

Mogi Mirim”, por conta do devido aumento de reclamações, por 

autuarem os motoristas de Mogi Mirim, isto ocorrendo sem 

provas, apenas faz-se a autuação e, no Brasil, consta no Código 

de Trânsito Brasileiro que: “§ 2º: A infração deverá ser 

comprovada por declaração da autoridade ou do agente da 

autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por 

equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro 

meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado 

pelo CONTRAM”, isto não é o que acontece hoje, pelo menos 

de acordo com as inúmeras reclamações que chegam até mim. 

Toda defesa realizada por esse pessoal, que vem até mim para 

reclamar, eles recorrerão, porque isso aqui, na verdade, está de 

forma ilegal, pelo menos segundo as defesas que vimos, pedi 

essas informações pois haverá muitas demandas. Pessoal um 

grande abraço, fiquem com Deus e amanhã estaremos no 

Vergel, acompanhando a obra da ponte, se alguém precisar, 

conte comigo”. Com a palavra, Vereador Marcos Antônio 

Franco: “Boa noite, primeiramente ao nosso Deus, ao nosso 

Senhor Jesus Cristo, aos vereadores, vereadoras e ao público 

aqui presente. Venho a esta Casa de Leis para falar sobre a 

Secretaria e Negócios Jurídicos. “Comunicação interna: 

Comissão Permanente de Sindicância Administrativa para a 

Secretaria de Saúde, referente a Sindicância Administrativa, Lei 

n.º 14.198/2019, instaurada para apuração de supostas 

irregularidades ocorridas na Secretaria de Saúde, envolvendo o 

servidor municipal, para a administração do processo de 

sindicância administrativa, informa: Solicito a gentileza de 

encaminhar os seguintes documentos: cópia do relatório do 

GPS do veículo utilizado por Marcos Antônio Franco, no dia 30 

de setembro de 2019”, em seguida a assinatura do Gerente 

Administrativo Leonardo, em seguida, trago a vocês, nobres 

vereadores, as fichinhas dos pacientes que levo para casa. No 
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dia 30, às 15h15, levei uma paciente para a hemodiálise e 

retornei ao meu serviço, às 17h05, posteriormente, no período 

da noite, sai do CEM - Centro de Especialidades Médicas -, às 

19h35, e voltei, às 21h, estas fichas são de quatro pacientes. Fui 

denunciado porque usava o carro da prefeitura de forma 

irregular, para fazer como muitas vezes ocorre por aí, para andar 

por aí, porém, segundo o GPS, realizei todo caminho de forma 

correta, em nenhum momento andei em lugares diferentes com 

o carro, por isso, deixo à vontade para quem quiser me 

denunciar, se quiser puxar mais, pode puxar, fique à vontade, 

eu não tenho rabo prese com ninguém. Quando venho a esta 

Casa de Leis para aprovar algum projeto, nobre Vereador André 

Mazon, vou ao gabinete do prefeito quantas vezes eu quiser, 

converso e sou realista com ele, já falei para ele sobre os três 

vereadores que gosto e peço para me acompanhar em UBS - 

Unidade Básica de Saúde- em escola, em nenhum momento 

escondi do prefeito que respeito aos três vereadores e os outros 

que também respeito. Sobre fazer politicagem barata, Gebê, 

graças a Deus não tenho rabo preso com ninguém, porque usei 

quatro mil santinhos e gastei o valor de R$ 700, mas não 

prometi nada para ninguém, pode sair perguntando na rua se dei 

cervejinha, churrasquinho, se comprei para fazer boca de urna, 

fique à vontade. Vocês, gerentes e secretários, se quiser vir de 

pau em cima de Marcos Gaúcho, pode vir, porque ele não tem 

rabo preso com ninguém, este aqui não, pode investigar à 

vontade, vou quantas vezes quiser ao gabinete do prefeito, 

assim como fui essa semana, ele me respeita e eu o respeito, e 

ele tinha muitos motivos para ter raiva deste vereador, Cristiano 

Gaioto é testemunha disso, porém ele sempre me respeitou, não 

como Léo, que me chamou, quando entrei na secretaria, 

perguntando se eu estava como vereador ou como motorista, vá 

se ferrar! Dr. Emílio, você quer a cabeça do Tiago Costa, agora 

tem a de Marcos Gaúcho também, vem em mim, pois não saio 

da UPA - Unidade de Pronto Atendimento -, hoje mesmo vi o 

senhor lá. O dia em que Gebê estava na UPA, eu estava lá, no 

leito, porque deu um começo de infarto nesse Gaúcho, enquanto 

muitas pessoas no CEM fizeram a festa, mas até o dia 31 de 

dezembro de 2020 o Marcos Gaúcho estará lá. Fiquem à 



  

                                             

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo 

 

 

38 

vontade, gerente e secretário, investiguem mesmo e tentem 

ferrar este vereador, pois não acharão nada. Dr. Emílio, tem 

mais um para você pedir a cabeça: Marcos Gaúcho, aproveita e 

coloque no pacote. Boa noite e desculpe, presidente”. Com a 

palavra, Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: “Senhor 

presidente, senhores vereadores, povo presente na galeria, boa 

noite. Fui eleita em 1996, o prefeito eleito foi Paulo Silva e o 

vice-prefeito, Masso Hiato, estava no PSDB, não fui base nos 

oito anos do Prefeito Paulo Silva e Massa o Hiato, porém, fiz o 

que pude para ajudar a administração, porque o governo era 

PSDB, com Mário Covas, Geraldo Alckmin, fui à disputa e a 

perdi para o Prefeito Carlos Nelson, em 1997, 2000, 2004, o 

prefeito eleito foi Carlos Nelson e não voltei a esta Casa. 

Novamente Carlos Nelson foi eleito e voltei a esta Casa, 

continuava no PSDB, o prefeito sai do PDT e vai para o PSDB, 

eu deixo o PSDB e vou para o PSB, entendendo que Carlos 

Nelson nunca foi Tucano. Permaneci no partido, fui reeleita 

quando Gustavo Stupp foi prefeito e Gérson Luiz Rossi Junior 

foi eleito a vice-prefeito, no começo estive com a mesma boa 

vontade que sempre estive aqui, mas o caminho que tomou o 

governo de Gustavo Stupp e Gérson Rossi, foi o pior de toda 

esta legislatura, que pude acompanhar aqui dentro, o pior que 

pude imaginar, que existiria um administrador jovem, com uma 

brilhante carreira, porém não podíamos reconhecer aquilo como 

uma administração razoável. O Ministério Público, éramos um 

grupo fechado, perdíamos todas as votações, porque a “bancada 

do amém” votava, e votou até o fim de seu mandato ao lado 

dele, todos os projetos eram aprovados e perdíamos todas. 

Reeleita pelo PSB, volta Carlos Nelson Bueno e Dra. Lúcia 

Tenório, no primeiro ano permaneci como em todos os 

mandatos, votava o que realmente era de acordo com a cidade, 

o prefeito então me chama, pois queria-me defendendo como 

líder, aceito o que é conveniente, razoável e significativo à 

população, votaria e defenderia, foi o que fiz. As contas do 

prefeito, em 2012, foram rejeitadas por esta Casa e eu, como 

presidente da Comissão de Finanças, entendi que de forma 

nenhuma elas precisavam ser rejeitadas e votei contra o parecer, 

dado pela Comissão de Finanças, acompanhei, porém, 
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perdemos e o prefeito teve suas contas rejeitadas. No término 

do mandato de liderança, ele escreveu-me uma carta, pedindo, 

por favor, para que eu continuasse na liderança, respondi que a 

deixaria e estou aqui com a mesma tranquilidade, com cinco 

mandatos e torço para que os vereadores tenham cinco 

mandatos, pois é dificílimo, é mais difícil ser eleito a vereador 

do que ser eleito a prefeito, uma bancada extremamente urbana, 

central, e fui eleita no quinto mandato, digo que tenho 

tranquilidade em meus atos, não disse o que Vereador Gebe 

citou, aqui, minha secretária dirigiu-se ao nosso gabinete e 

ouviu exatamente as minhas palavras, tenho juízo, 

responsabilidade e quero acreditar que foi um mal-entendido do 

vereador, pois já está no Facebook, todos poderão dizer, não 

falei o que o Vereador Geraldo Bertanha disse, aqui. Por isso, 

sobre a minha vida pública, estou muito tranquila, aponto o 

dedo e digo: “está errado, não se deve fazer, está certo e se deve 

fazer”, portanto, é este o meu recado: não falei o que o Vereador 

Geraldo Bertanha disse nesta tribuna. Muito obrigada e boa 

noite”. Com a palavra, Vereador Moacir Genuário: “Presidente, 

não voltaria a esta tribuna, pois excedi-me no tempo naquela 

hora e peço desculpas à vossa excelência, mas voltei agora por 

conta de alguns comentários de alguns vereadores e quero 

discorrer sobre isso. Primeiramente, segundo nobre Vereador 

Robertinho, ontem ocorreu uma reunião com os moradores do 

Bulgarelli, bom, acho que há uma Comissão de Loteamentos 

que deveria participar, não apenas ele, individualmente, esta é a 

primeira coisa, não sei o que foi tratado, mas existe uma 

Comissão para tratar sobre esses loteamentos. Segundo, a 

respeito de Gérson, quando citou sobre o esqueleto daqui de 

baixo, acho que a prefeitura deve analisar antecipadamente, pois 

agora não adianta achar que, depois de demolido, caiu uma 

coluna por conta do terreno arenoso, isto deveria ser analisando 

antecipadamente, pois hoje uma empresa ganhou uma licitação 

e está parada, passando pelo local, há duas, três pessoas 

amarrando ferro, enquanto tudo está parado. São coisas que a 

prefeitura deveria prever, mas esperou acontecer, o que nos foi 

repassado e o que sabemos, é que tudo aquilo irá para o chão, 

pois não há possibilidade de recuperação, ou seja, além de 
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gastar um dinheiro em uma obra, que está impossibilitada de ser 

continuada, está parada, com tempo e dinheiro, não é o dinheiro 

da prefeitura, é do munícipe. Aqui falou-se também sobre o 

Parque das Laranjeiras, vindo há anos brigando na justiça, 

sabemos sobre tudo isso, porém, o pessoal tem que saber que, 

contra fatos não há argumentos, pois quem foi a Brasília, por 

meio do Deputado Baleia Rossi, conseguindo o financiamento 

do dinheiro para o Parque das Laranjeiras e Jardim Murayama, 

foi simplesmente Vereador Tiago e eu, fomos quem correu 

atrás, não há como desfazer fatos e argumentos, logicamente, 

sabemos que o Parque das Laranjeiras faz 40 anos, pois todos 

preocupam-se com o bairro por fazer parte da cidade de Mogi 

Mirim, porém temos de deixar bem  claro, é época de eleição e 

pessoas vêm aqui para falar, mas sabemos que há 40 anos o 

Parque das Laranjeiras briga e está com dificuldades, porém, o 

asfaltamento do bairro só ocorreu, graças ao financiamento 

realizado pelo Governo Federal, por meio de Baleia Rossi. Na 

realidade só vim para contestar algumas coisas faladas pelos 

vereadores, assim como falou-se que muitas votações foram 

unânimes, isto prova que sempre que foram coisas boas, o MDB 

votou a favor, votamos coisas contra, porém, a maioria dela, 

sendo boas ao município e ao munícipe, o PMDB veio e votou 

a favor, quero apenas deixar bem claro, que o MDB realiza uma 

política transparente, quando acha que está errado, está errado, 

quando está certo, está certo, e seguimos dentro dessa postura, 

está certo? Então tem o voto do PMDB, o meu e o de Vereador 

Tiago. Boa noite o obrigado”. Com a palavra, Vereador 

Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, membros 

da Mesa, caros pares vereadores. Ilações, o que significa essa 

palavra? É quando as pessoas começam a falar coisas, baseadas 

em deduções, em suposições, aliás, no Artigo n.º 138 e 139, do 

Código Penal descreve bem sobre isso, quando as pessoas falam 

sobre coisas nesta Casa, por ilação, por pura dedução, sem 

apresentar um documento, sem apresentar provas, imputa 

calúnias sobre um grupo de pessoas, que país vivemos?! É esse 

país que vemos, minha gente, em que gostaria que político não 

tivesse imunidade parlamentar, para pagar, judicialmente, pelas 

besteiras que falam, pelas colocações feitas, eu não concordo, 
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pois não falo coisas ‘suposicionadas’, sem fundamentação 

legal, ou sem prova material, aliás, prova material está muito 

difícil de arrumar contra este governo, por isso fazem ilações, 

criticando sem haver provas. Achava bom as pessoas terem 

juízo, porque, quando uma pessoa fala que este vereador faz 

parte de uma “bancada de amém”, gente, tenho a minha honra 

como ser humano, tenho dignidade, muitas vezes cheguei a 

dizer que, se a pessoa quisesse, poderia ficar, pois não era para 

mim, não me importo se aquilo faria bem, abdiquei para a 

pessoa ter o que queria, não fico pulando como cãozinho 

adestrado, se eu apoio o Governo Carlos Nelson, é porque 

acredito nesse governo e vocês devem respeito à minha vontade, 

assim como respeito a de vocês. Assim, falar que este vereador 

faz parte da “bancada do amém”?! Porque, foi esta legislatura 

que consertou a canalhice na legislatura, em que estava o 

governo de Gustavo Stupp, sendo a locação daquele valor 

incomensurável do Palácio de Cristal, vir aqui e falar que dez 

vereadores fazem parte da “bancada do amém”, se votamos, até 

agora, projetos de total interesse da população de Mogi Mirim?! 

As pessoas têm de tomar cuidado com as coisas que elas falam, 

porque hoje disseram coisas aqui sobre a velha política, da 

política de “falar o que quer, de ser inconsequente, se atingi a 

moral de alguém, dane-se, porque sou isso, sou aquilo, tenho 

direito a pisar nas pessoas”, não, não é assim não, pois tenho 

que respeitar as pessoas que estão na rua, que estão aqui dentro 

desta Casa, tenho de ser uma pessoa honesta, proba. Tinha 

muitas coisas para falar, senhor presidente, mas acho que dei o 

meu recado”. Com a palavra, Vereadora Sônia Regina 

Rodrigues: “Boa noite a todos, novamente, gostaria ainda de 

agradecer sobre os meus requerimentos aprovados, um deles é 

sobre o MIT – Município de Interesse Turístico, pois quero 

saber como são feitos os projetos e como a verba será utilizada, 

porque essa aprovação foi uma conquista do município, na 

época batalhei muito por isso e quero saber como está o 

andamento. Agradeço aos colegas que ajudaram nessa 

aprovação, assim como quando falo no requerimento sobre o 

BEA – Bem-Estar Animal, de portas abertas, parabenizo o 

trabalho executado por ele, em Mogi Mirim, nunca visto, 
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porém, hoje é um dos melhores da região, parabéns a toda 

equipe do BEA, mas ainda precisamos doar animais, 

precisamos abrir as portas do BEA para que a população tenha 

acesso na adoção desses animais, sei que hoje as portas são 

abertas, porém, não há um dia específico, há a necessidade de 

um projeto adequado para isso, para que essas adoções se façam 

para acontecer. Sobre o Castramóvel, uma conquista minha em 

conjunto ao Deputado Ricardo Izar, ele ainda não está em 

funcionamento, ainda não está nas ruas, sei que depende do 

CRMV - Conselho Regional de Medicina Veterinária -, de 

Campinas, mas precisam ser pressionados para a liberação, 

porque o material que está dentro do Castramóvel tem um prazo 

de validade, por esse motivo ele precisa trabalhar. Quero falar 

sobre a reforma da previdência: que decepção, que vergonha 

essa reforma, se Deus quiser amanhã não terá o Segundo Turno, 

pois, pediu-se uma liminar para que isso não ocorra, espero que 

volte e seja revista, quero dizer a vocês que os policiais, que 

estão dentro dessa reforma, assim como os professores, estão 

muito insatisfeitos, trabalhando descontentes, doentes, os 

policiais são torturados, trabalhando de forma horrível de 

perseguições, de tratamentos subumanos. Agora receberemos 

um adicional de alimentação, pois quando se entra de férias, 

quando se aposenta, o adicional não o acompanha, como se o 

policial comesse somente enquanto trabalha, agradecemos, 

excelentíssimo governador, por essa esmola, mas não a 

queremos, pelo contrário, queremos salário digno, é um grande 

descontentamento em toda classe e espero que seja revisto, já 

pedi apoio a deputados estaduais e espero que atendam a esse 

clamor, pois não é apenas da polícia civil, é também da polícia 

militar, dos professores, pois há uma grande desonestidade com 

a forma que esses profissionais são tratados, querem retroceder 

uma das leis da previdência para 2003, são 17 anos, deve ser 

muito bom fazer uma lei e retroceder todo esse tempo. Ridículo! 

Estamos insatisfeitos e infelizes, funcionários da polícia 

pedindo afastamento, Licença Premium, entrando com Licença 

Saúde, causando até um desconforto na rua devido à loucura, ao 

estresse do trabalho, a forma subumana como trabalha, a carga 

horária horrorosa, pararei de falar, senão gastarei todo meu 
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tempo falando sobre o descontentamento dos policiais, meus 

sentimentos e pêsames aos colegas policiais que trabalham hoje. 

Uma informação chegou para mim e citei em minha fala 

anterior, sobre a feira noturna de Mogi Mirim, como citou o 

Vereador André, fomos os pioneiros e infelizmente somos a 

menor da região, não sei se vocês têm conhecimento, mas, 

acabei de saber que temos apenas 42 barracas em Mogi Mirim, 

vocês sabem qual é a lista de pessoas cadastradas para colocar 

barraca na feira de Mogi Mirim? Há mais de 500 pessoas 

cadastradas, nem sinto o desejo de falar para as pessoas 

procurarem o Departamento de Agricultura, para fazer sua 

inscrição, caso deseje um espaço, porque, se há 500 pessoas 

cadastradas, creio que essas pessoas já estão ali e não precisam 

mais se inscreverem, o que precisa é de um planejamento sério, 

para dar espaço a essas pessoas para trabalharem, para que a 

população não saia de Mogi Mirim para curtir feiras em outros 

lugares, para que aconteça aqui, já que há espaço e pessoas para 

colocar essas barracas para atenderem a população, para assim 

receber os visitantes. Também gostaria de falar sobre o sistema 

de monitoramento, pois acho que já está na hora de fazer novos 

projetos e ampliar o sistema de monitoramento de Mogi Mirim 

e como policial, por diversas vezes, em flagrantes, ou não, em 

Mogi Guaçu, de furtos e roubos de veículos, foi localizado aqui, 

em Mogi Mirim, está funcionando, porém, essa semana, ocorreu 

um roubo em baixo do pontilhão de Martim Francisco, quando 

eu e mais algumas protetoras independentes deixamos uma 

gaiola para captar um animalzinho, que estava em uma via há 

mais seis meses, essa gaiola foi furtada do local, a esse ladrão 

que levou: tenho pena e sinto dó de você, deveria estar cuidando 

de sua vida, ao invés de mexer com isso, porque aquela gaiola 

serve apenas para capturar animais, portanto, não deve servir 

para você, por não caber dentro dela. Precisa, realmente, 

ampliar o monitoramento, principalmente para pegar essas vias 

de entrada e saída de Mogi Mirim, porque ela está descoberta, 

se fosse diferente, hoje saberíamos quem foi que roubou essa 

gaiola. Obrigada, presidente”. Com a palavra, Vereador Tiago 

César Costa: “Mais uma vez, boa noite, senhores e senhoras. 

Também me coloco para explicar sobre minhas ações durante 
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esses quatro anos, praticamente, também sempre me posicionei 

e fui contra àquela política do “não por não e sim por sim”, pela 

oposição ferrenha e burra, que tudo é não e que o Brasil não 

anda, às vezes por conta disto, da “bancada da chupeta” que há 

no gorno federal, há a “bancada da bala” e várias outras 

bancadas, enquanto o ser humano fica jogado às traças, por isso 

comprometi-me a defender o que for bom para o nosso povo e 

as ações que vierem a esta Casa de Leis, mesmo que 

discordemos de vários pontos, pois muitas vezes é importante, 

porém, com respeito. Confesso que no começo de minha 

legislatura às vezes avancei o sinal, porque era novato, não sabia 

nada, assim como ainda hoje não sei, há coisas que ainda estou 

aprendendo, não sou da velha política, por isso me propus no 

que é bom, ter o meu voto favorável, assim como fiz muitas 

vezes, já o que era ruim recebeu meu voto contrário e assim o 

foi. Aprendi muito com os senhores, com quem tem mais 

experiência, a exemplo Vereadora Maria Helena e vários 

vereadores que estão aqui, como Vereador Cinoê, é experiente 

e tem várias passagens por aqui, assim como Vereador Moacir, 

do mesmo partido que o meu, que me ensinou a respirar, na 

ânsia da juventude e ousadia, às vezes ia para cima, mas nunca 

deixei de fazer aquilo que estava em meu alcance para ajudar as 

pessoas, nunca fui omisso, em várias situações, quando as 

pessoas me procuraram para representa-las. Respeito também 

os senhores e acho importante essa discordância e quem 

defende o prefeito, beleza, às vezes defendo ações que faltam 

dele, assim como o problema do esqueleto, ocorrido com essa 

praça, que seria construída. Vejo uma falta gigantesca de 

preparo, porque é dinheiro público que é jogado, não é dinheiro 

de nosso bolso, imagina começar a se construir uma casa e o 

engenheiro chega e fala: “comece a construir, pois dará tudo 

certo”, você gasta aquele dinheiro, do seu bolso e, de repente, o 

engenheiro pede para esperar e fala que tudo o que ele falou 

estava errado, que você terá de derrubar tudo e começar de 

novo. Onde está a responsabilidade dessa secretaria, ou desse 

prefeito, que tanto colocou dinheiro para, de repente, falar que 

uma obra sequer iniciará, pois fizeram de forma errada, não sei 

o que aconteceu, mas temos de buscar quem causou o erro e 
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quem causa prejuízo aos cofres públicos, porque, esse dinheiro 

que foi investido ali poderia para a saúde, na contratação de 

mais médicos, ou fazer outra coisa do tipo, mas não foi. Assim, 

coloco-me aqui para apurar esse projeto, para ver o que 

aconteceu, se está embargado mesmo e, se for o caso, para 

levarmos ao Ministério Público, porque realizou-se uma 

licitação, é dinheiro público que está ali, usando mão-de-obra 

da prefeitura, como ficará? Será mais uma obra parada, de tantas 

outras que sequer começaram, em Mogi Mirim?! Imagine o 

hospital municipal então, se começasse, quando terminaria? 

Com o dinheiro do povo, enquanto este está morrendo na fila, 

sem cirurgia, sem medicamento, um médico na UPA - Unidade 

de Pronto Atendimento - durante vários dias, soube disto e 

apenas não fui até lá para deixar para os outros fazerem, somos 

em 17, acho que há momentos em que se quer abraçar o mundo, 

mas não né possível, então, quem sabe os outros 16 possam 

fiscalizar a UPA, o posto de saúde, o CEM - Centro de 

Especialidades Médicas - que está precisando, é importante 

também trabalharmos em conjunto para mostrar o que está 

errado, porque tem coisa errada, às vezes não é má-fé do 

prefeito, ou como falam, que o prefeito é corrupto, tivemos um 

corrupto aqui: Gustavo Stupp, este foi bem corrupto, 

acompanhei e não sei como não está hoje em uma cadeia. Este 

é o país da impunidade, o nosso Brasil que, quem tem dinheiro 

para pagar advogado, fica milionário e fica 20 anos 

respondendo processo, porém o dinheiro roubado e desviado já 

está em seu bolso, por isso paga os advogados que quer, este 

protela até em cima e não vai preso, nunca, infelizmente acho 

isso, porém, o que não podemos, aqui, em que pese as 

divergências, deixar que um novo Stupp assuma a Prefeitura de 

Mogi Mirim, com novos vagabundos, vindos de fora, para 

saquearem os cofres públicos, enquanto ficamos à mingua, 

assim como ficamos há muitos anos. Carlos Nelson encerrará 

um ciclo, quem será nossa próxima liderança responsável? Não 

aquele que compra candidato de outro partido, que fica 

oferecendo dinheiro para tirar candidatos de outros partidos, 

quebrando as pernas dos outros, fazendo a velha política do 

“pão e circo”, para depois fazer discurso moralista?! Não dá, 
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seja honesto, com um jogo limpo, há um monte de gente para 

você comprar aí fora, você fará igualzinho? Imaginem quando 

sentar em uma cadeira como prefeito?! Assim nascem os 

“mensalões”, os “mensalinhos”, nasce a compra do voto da 

“bancada”, aí sim quererá, para si, uma “bancada do amém”, 

será que quero isso para minha cidade, para minha vida?! Achar 

que meu dinheiro compra todo mundo?! Quem quer se vender, 

fora do MDB, vá embora mesmo, venda-se para vagabundo e se 

sentar nessa cadeira, quero ver quanto custará o seu voto. Esse 

é o problema e acho que entre nós, aqui, graças a Deus, não vejo 

“mensalões” comprando ninguém. Boa noite senhor presidente 

e muito obrigado”. Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra: 

“Mais uma vez, boa noite a todos, não posso deixar de registrar 

aqui a minha felicidade, como citou Magalhães, na realização 

do carnaval. Marquinhos Dias está de parabéns, mais uma vez, 

porque ele não trabalha sozinho, pois, para realizar um festejo 

carnavalesco, de cinco dias, como disse na última sessão, 

envolve profissionais da saúde, do trânsito, da segurança 

pública, da administração, temos ao lado o suporte da Banda 

Lyra e toda a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, 

portanto, todos os funcionários públicos envolvidos, direta ou 

indiretamente com o carnaval, meus parabéns pela realização, 

não houve nenhuma ocorrência, pois foi um carnaval voltado 

pra a família, com uma brilhante programação, ocorrendo de 

forma segura e transparente. Acho que todos estavam esperando 

para que eu viesse para falar, porque sabem muito bem que sou 

o tipo de pessoa que, quando provocado, eu reajo, não sei 

porque insistir nisto, de “banca de amém”, não sei porque 

insistir em direcionar inverdades às pessoas. Estamos aqui há 

quase quatro anos, quem dos senhores têm alguma prova? 

Fotos, vídeos, com tantos recursos de copiar, gravar, ninguém 

conseguiu registrar nada?! População, alguém tem alguma 

prova? Não tem, não é?! É claro que não tem. Vereador André 

Albejante Mazon, por favor, gosto de falar com o senhor 

olhando em seus olhos, se puder, fique em pé, deixarei o tempo 

do senhor, para que me responda e prove, por “a mais b”, o que 

o senhor tem de prova que eu sou um vereador da “bancada do 

amém”? O senhor terá de me provar isso e o senhor sabe muito 
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bem sobre a relação delicada que tenho com o senhor, então, 

terá que provar isso, você tem cinco minutos para provar que eu 

sou da “bancada do amém”, que eu recebo alguma coisa para 

votar a favor, nos projetos do prefeito, é meu tempo, estou nele 

e o senhor terá cinco minutos para poder falar, o senhor terá de 

provar. Nunca provou nada, até agora, todas as vezes que tive 

de enfrentar o senhor, enfrentei dessa forma e assim o farei pelo 

resto de minha vida, porque é assim que trato o senhor, 

combinado? Muito obrigado a todos, fico ainda no aguardo, 

alguma prova? Nenhuma? O senhor pode aguardar, pois ficarei 

aqui até dar os meus cinco minutos, tenho direito, alguém? 

Mandem alguém, passem um WhatsApp para alguém trazer 

alguma prova contra mim, um sinal de fumaça, vamos lá, estou 

no aguardo. Jornalistas, alguém tem alguma prova? Amigos, 

companheiros e inimigos? Vamos lá, bingo, ninguém tem uma 

prova. Boa noite”. Com a palavra, Vereador André Albejante 

Mazon: “Primeiramente, em nenhum momento falei que 

alguém recebe alguma coisa, principalmente dinheiro, em troca 

de ser do amém, falei: “bancada do amém”, a bancada que vota 

tudo com o prefeito, tudo! Falei, aqui, alguma vez, que alguém 

recebia algo de dinheiro?! Não falei, então, não distorça as 

minhas palavras, Alexandre Cintra, como o senhor já o fez no 

passado, por sinal. Fábio Mota, fui Gustavo Stupp, sim, porém 

pedi a minha exoneração, em janeiro do segundo ano de 

governo, fiquei um ano com Gustavo Stupp e sabe por que pedi 

exoneração? Vá ao RH (Departamento de Recursos Humanos) 

e peça a minha carta de exoneração, lá está escrito que eu 

discordava dos caminhos que aquele governo estava tomando, 

peça no RH e traga aqui, na semana que vem, se não é isso o 

que está escrito. Eu não tenho compromisso com o erro e muito 

menos tenho compromisso com o prefeito, Senhor Fábio Mota, 

meu compromisso é com o povo que me elegeu, é com o povo 

desta cidade e bem lembrou o Gebe, em que Maria Helena foi 

Base e depois trocou de lado, parabéns, Maria Helena, já falei 

isto na tribuna uma vez e falo novamente: acordou, percebeu o 

erro e ela não tem compromisso com o erro, ela ficou do lado 

do povo, ao contrário dos outros vereadores dessa bancada, 

parabéns, Maria Helena. Primeiro, Magalhães tem que voltar 
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para a Faculdade de Direito, porque não sabe o que é calúnia, 

calúnia é imputar crime a alguém, não o fiz isso a ninguém, 

falando que vocês são da Base, isto não é crime, é imoral, 

quando temos um prefeito como este, é imoral. É imoral votar 

a favor, em minha opinião, em um hospital municipal, por 

exemplo, como bem lembrou Fábio Mota, dando à 

administração da alta complexidade, para um prefeito que mal 

administra a UPA  -Unidade de Pronto Atendimento - está de 

média complexidade, que é incapaz de administrar de média 

complexidade e isso é estar contra o povo e a velha política não 

é vir aqui e falar a verdade, não, Sr. Magalhães, a velha política 

é a troca de favores e, para mim, descompromisso com o povo, 

é votar a favor da administração municipal para alguém que é 

incapaz de administrar uma UPA. Para mim, descompromisso 

com o povo é proteger um prefeito que persegue quem quer 

trabalhar na cidade, que não deixam os empreendedores 

investirem, que não deixa destravar a economia da cidade. Para 

mim, descompromisso com o povo é silenciar-se com o 

prefeito, que usa a administração pública, o poder que tem, para 

proteger os seus negócios particulares, isso é descompromisso 

com o povo, tem muitas outras coisas que, em cinco minutos, 

infelizmente, não dará para falar tudo o que queria falar. Sobre 

minha passagem pelo Governo de Stupp, voltando aqui, na 

Cultura, fiquei um ano lá e saí quando passei a discordar com 

as coisas, e Alexandre Cintra foi “braço direito”, me chame de 

corrupto, venha aqui e me chame de corrupto, fale uma coisa 

que fiz ali, chame a mim de corrupto, ele esteve lá comigo, 

ótimo, porque, querer pegar um primo meu e usar para me 

atacar?! Pelos erros de meu primo?! Isso é covardia, Sr. Fábio 

Mota e sabe do que? Covardia de alguém que não consegue vir 

aqui e falar que sou vendido, não consegue vir aqui para falar 

que sou corrupto, aí tem que usar outras pessoas, fale aqui de 

mim, seja home, na próxima vez, ao subir aqui e ataque a minha 

pessoa, não os meus familiares, pois não foi isso o que o senhor 

fez dessa vez. Covardia! Se alguém tiver alguma coisa para me 

falar, que sou corrupto, que fiz um erro durante a administração 

de Stupp, fale! ”. Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Mais 

uma vez, boa noite a todos. Permitam-me, o que diferenciava 
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muito da legislatura passada, para esta, uma de minhas 

primeiras citações nesta tribuna, foi sobre ataques pessoais, 

apenas isso, considero esta Câmara Municipal de altíssimo 

nível, cada um tem seu estilo, cada um usa a sua estratégia, mas, 

mantenhamos essa elegância e, principalmente, no que se refere 

à educação, acredito que ela seja a base de tudo. Podemos 

divergir de nossas ideias, mas que nunca esqueçamos: “trate 

bem as pessoas para ser bem tratado”, caso isto não ocorra com 

você, continue tratando bem aquela pessoa, pois um dia ela cairá 

em si e perceberá o quanto tempo perdeu, enquanto poderia 

falar de uma palavra de amor, aliás, o mundo está tão rancoroso 

e politicamente correto que nada pode ser dito, a exemplo 

quando faz-se referência a uma pessoa, com um “olá meu bem, 

meu amor”, a pessoa se assusta, porque é tanto rancor e 

amargura no coração, que ela fica assustada e estranha aquela 

forma de tratamento a que se refere a sua pessoa. Logicamente, 

no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, não poderia 

deixar de registrar a singela homenagem ao dia 08 de março, ao 

Dia Internacional da Mulher, vale lembrar que este não é apenas 

um dia, centenas de mulheres tiveram de doar a própria vida, 

para que hoje as mulheres tenham os seus direitos garantidos. 

Com certeza sempre será a maior, minha mãe, Dona Luzia, o 

meu maior exemplo de mulher, também quero mandar um beijo 

para minha namorada Rosandra, guerreira, inteligente, elegante, 

extremamente sensível, com este batom, gostaria de ter o 

privilégio de fazer o contorno em meus lábios, mas, em respeito 

às mulheres e a todos, não devo fazê-lo, não podemos ser 

pejorativos, porém, sempre com respeito.  

Com este batom, não sei se conseguirei fazer um coração, pode 

até ser que não tenha saído um coração, porém o que vale é a 

intenção que está dentro dele, pois, o Dia Internacional da 

Mulher, com todo carinho e respeito, sintam-me abraçadas, 

beijadas, abençoadas por Deus, como vocês são. Para finalizar, 

as mulheres, principalmente as mães, são abençoadas porque 

geram vidas, Deus abençoe a todas vocês, obrigado Papai do 

Céu, pelo anjo da guarda, chamado Dona Luzia, a mulher da 

minha vida e Rosandra, um beijo, você sabe que: Cinoê, sempre 

com você. Um beijo e parabéns às mulheres”. Com a palavra, 
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Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, novamente, senhor 

presidente, nobres pares, público ainda presente, pessoal que 

está acompanhando pela internet. Antes de iniciar minha fala, 

quero cumprimentar o nobre Vereador Geraldo Bertanha, que 

faz aniversário na sexta-feira, antecipadamente desejo-lhe um 

feliz aniversário, completando 40 anos, de jornalismo, 

parabéns. Fico atento as falas dos vereadores e gosto também, 

às vezes, de atentar-me para pegar algumas informações e hoje 

com o celular fica fácil para puxarmos algumas coisas. Quando 

falamos aqui sobre a “bancada do amém”, como disse aqui, 

nesta legislatura provamos que conseguimos, 

independentemente de Oposição, de Situação, de qualquer 

coisa, ter acesso às melhorias, puxei, por cima, os projetos pelo 

site da Câmara e o prefeito apresentou 215 deles, 23 projetos ou 

ele retirou, ou ainda está tramitando pela Casa, 192 passaram 

por nosso crivo, pode ser que tenha errado algum número, 

porque fiz rapidamente, destes 192 projetos, 176 deles foram 

aprovados por unanimidade de todos, ou de todos os presentes, 

e apenas 16 projetos tiveram votações, estas quando falo é por 

haver alguma divergência. Porém, até mesmo o pessoal da 

Oposição acaba, em alguns projetos, dividindo-se, como por 

exemplo, tivemos quatro 15 a 1, três 14 a 1, dois 14 a 2, aí 

começam os projetos, acho que são seis projetos mais páreos, 

sendo dois 11 a 5, um 9 a 5, um 10 a 6, um 10 a 4 e um 9 a 7, 

mostrando que esta Câmara tem compromisso com o povo e o 

que é bom votamos a favor, o que é ruim votamos contra. Há 

apenas um projeto rejeitado, mostrando a Situação, sendo um 

projeto rejeitado por 14 a 2, esta legislatura realiza um trabalho 

sério, pensando na população e que podemos estar na rua com 

ela, sabendo representar os seus anseios aqui dentro, tem os 

defeitos do governo? Logicamente, assim como há as críticas, 

como disse, alguns criticam gritando, esbravejando, outros 

criticam quietos, porém vão até lá e já vi vários vereadores 

fazendo isso. Sempre frisei e acredito que, não é porque é ao de 

eleição, Robertinho está aqui de prova, que esta é uma Câmara 

que considero unida, é uma questão de opinião e temos que 

saber lidar com isso, porque cada um representa sua população, 

a sua posição e tem de se defender. Hoje quero terminar minha 
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fala, primeiro porque já pedi à Secretaria de Esportes, pois há 

alguns brinquedos em praças que estão quebrados, pedi para 

retirá-los, ocorreu na Escola “Helena dos Santos Alves”, uma 

criança se machucou por conta do brinquedo que estava 

quebrado e sabemos como são as crianças, por isso fiz o pedido 

para que se retire antes de acontecer algum acidente. Agora, 

quero agradecer também, pois hoje estive no CEM - Centro de 

Especialidades Médicas - quero agradecer a Amanda, 

coordenadora de lá, fui com o pessoal e fomos bem recebidos, 

como sempre, e à coordenadora da farmácia, Carla, com quem 

tive o prazer de estudar, na UNIMEP, de Piracicaba, pela 

atenção dada no dia de hoje, quero agradecer as duas, pelas 

pessoas que levei hoje, pois tentamos solucionar alguns 

problemas gerais da população, fui bem recebido e espero que 

deem continuidade ao pedido deste vereador. Mulheres, dia 08 

é o dia de vocês, por isso, feliz Dia das Mulheres, a mulher é a 

melhor coisa que acontece em nossas vidas e sou prova disso, 

pois tive a melhor mãe do mundo, que hoje está no céu, tenho a 

melhor esposa do mundo e tenho a melhor filha do mundo, para 

essas três mulheres da minha vida, cumprimento a todas as 

mulheres de Mogi Mirim, do estado de São Paulo, do Brasil e 

do mundo. Um abraço, senhor presidente e boa noite a todos”. 

Solicitou a palavra como Líder, artigo 98 do RI, o Vereador 

Orivaldo Aparecido Magalhães, que disse: “Sr. Presidente, 

quando alguém vem aqui e fala que não sei sobre Direito, para 

mim, é simples e tranquilo dar uma resposta para isso, faltou 

para essa pessoa, para o Sr. André Mazon, interpretar direito o 

que disse aqui. Primeiro, quando a Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, pessoa a qual muito admiro e respeito, fala 

que dez pessoas da base estão indicando ruas para serem 

pavimentadas, sem apresentar uma prova: material, escrita, 

gravada ou filmada, para mim é pura ilação, porque não tem 

prova, como fazer uma acusação como essa a dez vereadores, 

de tal forma?! A gravação está disponível, então, quis dizer isto, 

vereador, que as pessoas têm que falar com provas e a minha 

resposta é essa. Outra coisa que, para mim, não vale, que, para 

obter sucesso, para ganhar algo, não vale qualquer coisa, pois, 

tudo o que conquistei em minha vida, foi por meio de meu 
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trabalho, sou um homem honrado e tenho dignidade, então, 

quando o senhor fala que não conheço, onde é que está a 

calúnia? Ela está em dizer que dez vereadores da Base recebem 

dinheiro do Governo Municipal, não declaradamente, porém, dá 

entendimento para isso e quem escutar ao áudio entenderá isso, 

entendendo que nesta Casa há 10 vereadores corruptos, não 

aceito isto de forma alguma, minha moral foi achacada e 

atacada, sou uma pessoa digna. Para dar uma resposta ao 

senhor, Vereador André Mazon, o senhor é pré-candidato a 

prefeito, faça uma campanha digna, honesta e impoluta, é 

apenas isso o que tenho a lhe dizer. Obrigado”. Como não houve 

mais oradores inscritos para falar em “Explicação Pessoal”, o 

Sr. Presidente determinou fosse guardado um respeitoso 

MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento do senhor Jose 

Américo Cavenaghi, José Reinaldo Ceregatti, Jandyra Rottoli 

de Oliveira, Pedro Adolfo Morari, Benedito Vanderlei 

Madruga e José Fantinato Cruz. Nada mais havendo a ser 

tratado, o Sr. Presidente, Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção 

de Deus, encerrou os trabalhos da presente sessão às 21h38 do 

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

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

devidamente assinada. 


