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         ATA DA DÉCIMA (10ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

 

Aos onze dias do mês de maio 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 Décima (10ª) 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 08 de maio 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 o 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães 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 a ata da quadragésima (40ª) sessão ordinária, realizada 

em 02 de dezembro de 2019, a qual depois de achada conforme 

e aprovada, foi devidamente assinada pelos Vereadores Manoel 

Eduardo Pereira da Cruz Palomino e Luís Roberto Tavares, 

respectivamente, o Presidente e o 1º Secretário. Na sequência 

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

Projeto de Lei Complementar N.º 06, de 2020, de autoria do 

Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado 

de Mensagem N.º 26/2020, datada de 30/04/2020, objeto do 

Ofício N.º 26/2020, de igual data, “dispondo sobre alteração dos 

anexos das Leis Complementares N.º 245/2010 e 321/2017, até 

31 de dezembro de 2020”; (ao exame das Comissões 

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

2. Projeto de Lei N.º 47, de 2020, de autoria do Vereador 

Moacir Genuário, “dando denominação oficial à Rua Projetada 

02, localizada no Loteamento “Élzio Mariotoni”, de Rua 

“AMADO GENUÁRIO”; (ao exame das Comissões 

Permanentes; 3. Projeto de Decreto Legislativo N.º 02, de 

2020, de autoria do Vereador Cristiano Gaioto, “criando a 

Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Covid-19”; (ao exame 

das Comissões Permanentes). Ato contínuo, o Sr. Presidente 

submeteu à apreciação e votação dos nobres Vereadores os 

seguintes REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa 

(aprovados pela Casa): n.os: Requerimento N.º 130/2020 - 

Assunto: REQUEIRO AO SAAE ESTUDO NO SENTIDO DE 

DESTINAR OS RECURSOS ARRECADADOS COM A 

VENDA DOS HIDRÔMETROS TROCADOS NO 

MUNICÍPIO PARA AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 

19. Autoria: CINOÊ DUZO. Requerimento N.º 132/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, 

ESTUDOS TÉCNICOS E O ENVIO DE INFORMAÇÕES 

JUNTO AO SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA 

ESGOTO. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS, MOACIR GENUARIO, TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento N.º 133/2020 - Assunto: CONVOCA 
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SECRETARIOS MUNICIPAIS E A EMPRESA CLEMAR 

ENGENHARIA LTDA, PARA PRESTAR 

ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS SOBRE O PROJETO DE 

LEI N.º 11 DE 2020. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER 

DE BARROS. Requerimento N.º 135/2020 - Assunto: 

REQUER AO EXECUTIVO MUNICIPAL O ENVIO DE 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DO PREDIO DA CENTRAL 

DE SERVIÇOS PUBLICOS. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Requerimento N.º 136/2020 - 

Assunto: REITERO AO EXMO PREFEITO MUNICIPAL 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO O 

REQUERIMENTO N.º 579/2019 QUE SOLICITA 

INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO 

CONJUVEMM – CONSELHO MUNICIPAL DA 

JUVENTUDE DE MOGI MIRIM. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Requerimento N.º 137/2020 - Assunto: REQUEIRO 

A CONCESSIONÁRIA INTERVIAS MANUTENÇÃO NA 

VIA PARALELA A RODOVIA SP 191 – WILSON FINARDI, 

QUE DÁ ACESSO A ESTRADA MUNICIPAL RURAL 

TRAVESSÃO (MMR-281). Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Requerimento N.º 138/2020 - Assunto: REQUEIRO AO 

EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, QUE ATRAVÉS DE SUAS 

SECRETARIAS COMPETENTES, INFORMEM SE HÁ 

ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE 

MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO DAS CHÁCARAS 

SÃO MARCELO E CHACARAS YPÊ, COM PROIBIÇÃO 

DE TRAFEGO VEÍCULOS PESADOS. Autoria: GERSON 

LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento N.º 139/2020 - Assunto: 

REITERO AS INDICAÇÕES 035, 048, 051 E 124 DE 2020 

QUE SOLICITAVAM MELHORIAS NA PARTE SEM 

PAVIMENTAÇÃO QUE NÃO RECEBERÃO OBRAS DE 

BENFEITORIAS NA PRIMEIRA FASE DO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Na 

sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme 

deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES 

endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação N.º 301/2020 

- Assunto: Indica-se ao Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno, 
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junto à Secretaria de Obras, Habitação e Serviços providências 

urgentes e implantação de canaleta de concreto para escoamento 

de água, na esquina da Rua Cornélio Pires com Rua Arlindo 

Leonelo – Jd. Flamboyant Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. 

Indicação N.º 302/2020 - Assunto: Solicito ao Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno, junto à Secretaria de Serviços 

Municipais, para que realize a troca da iluminação pública na 

Rua José Scomparin, próximo a Rod. SP 340 por lâmpadas de 

LED Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Indicação N.º 

303/2020 - Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal 

Carlos Nelson Bueno, junto à Secretaria competente, para que 

seja elaborado estudos no sentido de realizar a construção do 

Campo de Malha na área verde próxima a Rua Guerino Davoli- 

Santa Cruz. Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Indicação N.º 

304/2020 - Assunto: Solicito ao Prefeito, Carlos Nelson Bueno, 

para que junto à Secretaria Competente tome providências para 

viabilizar a limpeza das guias/sarjetas em todas as Ruas do 

Bairro Santa Cruz, nesta cidade. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Indicação N.º 305/2020 - Assunto: 

SOLICITO AO EXECUTIVO MUNICIPAL OPERAÇÃO 

TAPA BURACO NA RUA JOSÉ MAGRINI, NESTA 

CIDADE. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Indicação N.º 306/2020 - Assunto: SOLICITO AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA 

TRAVESSA MARIA CAROLINA, LOCALIZADA NO 

CENTRO. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 

307/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA RAPHAEL BELLA, 

LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 308/2020 – 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA BENEDITO MARTINHO DE ARAÚJO, 
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LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM NAZARETH. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 309/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA BENEDITO DA CUNHA CAMPOS, 

LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM NAZARETH. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 310/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA JOSÉ DO AMARAL MELLO, 

LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM NAZARETH. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 311/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA OSVALDO FERREIRA, LOCALIZADA 

NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação N.º 312/2020 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

ITORORÓ, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA 

HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 

313/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA OCTAVIANO 

FILOMENO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

FLAMBOYANT. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

N.º 314/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA PRÓXIMO AO PONTO DE 

ÔNIBUS LOCALIZADO NA RUA ÂNGELO BRUNO, NO 

PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação N.º 315/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 
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REALIZADO LIMPEZA NO BUEIRO LOCALIZADO NA 

RUA ÂNGELO BRUNO, NO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação N.º 316/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

MOYSES BENTO MORETTO, NO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação N.º 317/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

SERAFIM GUARNIERI, LOCALIZADA NO BAIRRO 

SANTA CRUZ. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 

318/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA ANTÔNIO MORENO 

PERES, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM MARIA 

BEATRIZ. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 

319/2020 - 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 320/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA AVENIDA ALCINDO BARBOSA, 

LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DA IMPRENSA. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 321/2020 - 

Assunto: INDICO AO EXMO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL, PINTURA DE FAIXA AMARELA. Autoria: 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação N.º 

322/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MELHORIAS NA 

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NA VALETA 
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EXISTENTE NA AVENIDA DA SAÚDE, CRUZAMENTO 

COM A RUA BAHIA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAÚDE. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 326/2020 - 

Assunto: Indica, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Arquiteto 

Carlos Nelson Bueno, que junto as Secretarias Municipais de 

Educação e de Finanças, a implantação de um Programa para 

oferecer merenda aos alunos da rede pública municipal, durante 

a suspensão das aulas devido à quarentena do Coronavírus. 

Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação N.º 327/2020 - 

Assunto: SOLICITA COLOCAÇÃO DE CAVALETES E 

ORIENTAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO NA 

ORIENTAÇÃO DE USUÁRIOS DA RUA ADOLFO DIOGO 

DO NASCIMENTO, NO JARDIM SILVÂNIA Autoria: 

MARCOS ANTONIO FRANCO. Indicação N.º 328/2020 - 

Assunto: SOLICITA PROVIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO 

PARA QUE O ACESSO LOCALIZADO NAS IMEDIAÇÕES 

DO HIPERMERCADO GOOD BOM NÃO SEJA 

UTILIZADO DE FORMA IRREGULAR. Autoria: MARCOS 

ANTONIO FRANCO. Indicação N.º 329/2020 - Assunto: 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, através de sua secretaria 

competente, realize serviços de manutenção e melhorias nas 

ruas das Chácaras Paraiso da Cachoeira – Bairro Cachoeira de 

Cima. Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Indicação N.º 

330/2020 - Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Arquiteto Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

competente para que providencie atendimento “on-line” de 

profissionais Psicólogos para servidores municipais das 

Secretarias cujos profissionais estão trabalhando na “linha de 

frente” da pandemia Covid-19. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Indicação N.º 331/2020 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO ESTUDOS PARA INSTALAÇÃO DE 

DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE NA RUA 

CLAUDIO DOS SANTOS NO JARDIM EUROPA. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação N.º 332/2020 - 

Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Arquiteto 

Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria competente para 

que seja firmada parceria e/ou convênio entre a Secretaria 
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Municipal de Educação e os Grupos de Escoteiros Encanto das 

Matas e Valentino Balestro, ambos de Mogi Mirim, conforme 

Lei N.º 3.810/2003 para que dessa forma que os escoteiros 

possam ser contemplados com as respectivas destinações em 

percentual do Orçamento Impositivo. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Indicação N.º 333/2020 - Assunto: Solicito ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, através 

da Secretaria competente para que estude possibilidade de 

ajudar, fornecendo suporte financeiro às Entidades conveniadas 

com a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim devido à pandemia 

do Covid-19. Autoria: ALEXANDRE CINTRA.  

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 93/2020 

- Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DE MARIA HELENA 

DA SILVA, OCORRIDO NO DIA 02 DE MAIO DE 2020. 

Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Moção N.º 94/2020 

- Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO SENHOR MILTON 

FRANCISCO MELO DANTE, OCORRIDO DIA 26 DE 

MARÇO DE 2020. Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Moção 

N.º 95/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR ADILSON VALDECIR BARBOSA, OCORRIDO 

DIA 28 DE MARÇO DE 2020. Autoria: FABIO DE JESUS 

MOTA. Moção N.º 96/2020 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PELO 32º 

ANIVERSÁRIO DA MISSÃO ASSISTENCIAL “PAZ E 

VIDA” DE MOGI MIRIM, PARABENIZANDO TODOS OS 

MEMBROS DESTA RENOMADA IGREJA, NA PESSOA 

DO APÓSTOLO VILMAR DACAMPO E APÓSTOLA 

SUELI SIQUEIRA DACAMPO. Autoria: MOACIR 

GENUARIO. Moção N.º 97/2020 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR EDEL DA SILVA 

PIMENTA, OCORRIDO DIA 04 DE MAIO DE 2020. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção N.º 98/2020 - Assunto: 
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MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO 

PELO FALECIMENTO DA SENHORA ERCÍLIA DE 

ARRUDA E SILVA MACHADO, OCORRIDO DIA 02 DE 

MAIO DE 2020. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção N.º 

99/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO 

DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA PROFESSORA 

ADRIANA MARA ANDRADE, VICE-DIRETORA DA 

EMEB REGINA MARIA TUCCI DE CAMPOS, OCORRIDO 

DIA 22 DE ABRIL DE 2020. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Moção N.º 100/2020 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ EDUARDO DE 

SOUZA, OCORRIDO DIA 08 DE MAIO DE 2020. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção N.º 101/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA 

OS NOSSOS GUERREIROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

PELO DIA DO “TRABALHADOR DA SAÚDE”, QUE SE 

COMEMORA NO DIA 12 DE MAIO. Autoria: GERSON 

LUIZ ROSSI JUNIOR.  A seguir, o Sr. Presidente colocou à 

disposição dos Srs. Vereadores a seguinte 

CORRESPONDÊNCIA: Ofícios n.os: 254, 255, 256, 257, 258, 

259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 

272, 273, 274, datados de 16 e 24 de abril de 2020, todos 

subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, José 

Augusto Francisco Urbini, respectivamente, respondendo a 

respeito da Indicação N.º 190/2020; Indicação N.º 228/2020; 

Indicação N.º 241/2020; Indicação N.º 226/2020; Indicação N.º 

200/2020; Indicação N.º 205/2020; Indicação N.º 206/2020; 

Indicação N.º 232/2020; Indicação N.º 143/2020; 

Requerimento N.º 095/2018; Requerimento N.º 350/2019; 

Requerimento N.º 076/2019; Indicação N.º 791/2019; 

Indicação N.º 139/2020; Requerimento N.º 095/2020; 

Indicação N.º 082/2020; Indicação N.º 083/2020; 

Requerimento N.º 083/2020; Requerimento N.º 084/2020; 

Indicação N.º 102/2020; Requerimento N.º 110/2020, desta 

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

Vereadores interessados); Ofício N.º 226/2020, datado de 07 de 

maio de 2020, subscrito por Ederaldo Antônio Moreno Afonso, 
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Secretário de Saúde, “em resposta ao Ofício NR. 095/2020, 

referente a área em que se localiza a UANA, pertencente a 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia”; (arquive-se). Ato 

contínuo, o Sr. Presidente deu ciência a todos os vereadores o 

recebimento de um ofício, subscrito pelo Presidente do 

Democratas, Dr. Thiago Bueno de Toledo, “indicando, como 

Líder do Democratas, o vice-presidente da Casa, Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha”. Não havendo mais proposituras, ou 

quaisquer outros documentos, para serem levados ao 

conhecimento do Plenário, o Sr. Presidente facultou o uso da 

palavra no “Expediente”, anunciando os oradores inscritos, 

conforme § 6º, do Artigo 111, do Regimento Interno. Com a 

palavra, Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor 

presidente, senhores membros da Mesa, caros senhores 

vereadores, público presente nesta Casa, jornalistas e povo de 

Mogi Mirim, boa noite. Senhor presidente, o comentário que 

tenho a fazer é referente essa situação em que atravessa o nosso 

país, sobre a questão da prorrogação do fechamento do 

comércio até o final deste mês, de maio, acreditando que possa 

ocorrer a prorrogação por mais 15 dias e há uma grande 

preocupação, por conta do número de demissões de 

trabalhadores dessas empresas, desses comércios de Mogi 

Mirim e do Brasil inteiro. Comenta-se sobre lockdown, é um 

absurdo o que acontece no estado de São Paulo, em que não se 

separa o número das pessoas que morreram por motivo de 

outras doenças, das que morreram por conta da Covid-19, pois 

sabemos que todos os dias morre um percentual da população 

brasileira, porém, agora, maquiavelicamente, o governador do 

estado simplesmente prorrogará, enquanto a situação torna-se 

cada vez mais caótica, como lojas fechando todos os dias, onde 

pararemos?! Embora seja de meu partido, vejo que o Sr. João 

Dória não está nada preocupado com a população e está, sim, 

com os grandes laboratórios, com as grandes empresas, com 

caça para bancar mais 60, ou mais 100 dias, enquanto isso 

quebram os pequenos comerciantes e as pequenas empresas, 

causando a demissão funcionários, daqui a pouco não haverá 

mais espaço para férias coletivas e o que será do trabalhador? 

Como ficará a situação dele? Vejo isto com uma grande 
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preocupação e serei bem sincero com todos vocês: não estou 

preocupado com o partido da direita, ou com o partido da 

esquerda, ou de centro, preocupo-me com a população da 

cidade em que vivo, do país em que vivo e sou, de fato, um 

nacionalista, porque o Brasil é um país dos brasileiros e não de 

grandes conglomerados empresariais, a exemplo os aparelhos 

respiratórios, comprados, no estado de São Paulo, por 184 reais, 

sendo que eram vendidos a aproximadamente 130 mil reais, que 

é que lucra com isso? Podem ter certeza que não são os 

brasileiros, e enquanto não dividirem essa conta, não acreditarei 

e terei minha opinião, não é por conta de partido que pararei 

com minha fala nesta Casa, pois vejo que inúmeros 

trabalhadores são demitidos e vocês sabem melhor que eu, 

tenho uma empresa de recrutamento e seleção de serviços, os 

empresários não aguentarão parar mais tempo com suas 

empresas e, se no dia 30 de maio, em diante, ele prorrogar a 

data, infelizmente o nosso estado, o nosso país, principalmente 

de São Paulo, que é máquina propulsora deste país, sendo este 

a máquina, em que existe a maior concentração de produção, de 

fábricas, de arrecadação de impostos, chegará uma hora em que 

o governo não terá mais dinheiro e onde pararemos? Olha, se 

eu depender disso, do meu sacrifício, porque, mexer com a 

política é algo complicado, é mais ou menos o meu lado, ver 

primeiramente o meu lado, mas a coisa tem de ser sincera, 

transparente e estamos aqui para lutarmos pelo povo, não por 

político, em época de eleição, fazendo a trapalhada que ocorre 

por aí. Obrigado, senhor presidente”. Com a palavra, Vereadora 

Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, presidente, Mesa, 

vereadores aqui presentes e pessoal que está em casa. Hoje 

gostaria de falar sobre o Laranjeiras e a segunda etapa das obras, 

que não está prevista, por conta do financiamento, pois ainda 

não está regularizado para receber asfalto e infraestrutura, deu-

se início no dia de hoje, para passar as máquinas e colocar 

material, para a melhoria daquelas vias. Reclamei aqui, na 

tribuna, por diversas vezes, falei, por diversas vezes, no 

Executivo, fiz ofícios e os encaminhei para o Departamento de 

Agricultura, estava demorando para acontecer e tornou-se 

insustentável, porque reclamei e muito cobrei, vejo que agora 
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aconteceu e está em andamento, por isso agradeço ao 

departamento responsável e ao pessoal beneficiado. Quero dizer 

também que algumas pessoas do Laranjeiras me procuraram, 

relatando que as obras estavam parando, porque não era pago 

pela prefeitura e por conta disto a Simoso pararia, 

principalmente pela Rua 24, busquei informações no 

Financeiro, com Oliveira e com Vitor Coppi, este responsável a 

acompanhar essas obras, os dois disseram-me que isso não 

procede e, de acordo com a medição executada, a prefeitura está 

em dia com seus compromissos e a obra do Laranjeiras não está 

parada, está em andamento e continuada, o que falaram, até 

então, é boato. Obrigada, presidente”. Com a palavra, Vereador 

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

vereadores e vereadoras, imprensa e aqueles que nos assistem 

de forma on-line. Primeiramente uma boa notícia para nossa 

cidade: o Deputado Baleia Rossi encaminhou o valor de R$ 100 

mil para a bancada do MDB, a nosso pedido, a meu pedido e de 

Vereador Moacir e Vereadora Maria Helena Scudeler, para que 

o município utilize esse recurso no combate ao Corona Vírus, 

na cidade de Mogi Mirim e quero agradecer ao deputado, por 

sempre olhar por nossa cidade e por ajudar nossa bancada do 

MDB, em Mogi Mirim. Na semana passada falaria a respeito da 

Vereadora Maria Helena, sobre sua questão de filiar-se ao MDB 

e, para mim, é uma grande alegria e reconheço, com certeza, os 

méritos que a senhora tem, como vereadora há vários mandatos, 

uma mulher respeitada, de fibra, uma verdadeira líder da área 

feminina, em nossa cidade, em nossa Câmara Municipal, com 

muita história e com muito a acrescentar em nosso partido, em 

busca do melhor para a cidade de Mogi Mirim, tenho certeza 

que, com a vinda da senhora, nosso partido se fortalecerá, ainda 

mais, e a população de Mogi Mirim poderá esperar um trabalho 

ainda mais eficaz de nossa bancada, em que agora somos três: 

eu, a senhora e o Vereador Moacir, este, o presidente de nosso 

partido. Desejo as boas-vindas à Vereadora Maria Helena 

Scudeler ao nosso partido e que possamos construir, juntos, 

uma bela história para a população de nossa cidade, tenho 

certeza que plantaremos muitas coisas boas, assim como 

também colheremos muitas coisas boas em prol de nosso povo. 
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Senhor presidente, ontem vi uma reportagem no Fantástico a 

respeito da Farra, ocorrida com o dinheiro público, em vários 

municípios e prefeituras de todo o Brasil, muitas vezes pela falta 

de controle, na questão da dispensa da licitação, entre outras 

coisas, vejo que é um momento em que todos temos de ficar 

com uma lupa em cima de todo e qualquer recurso gasto, com 

relação à saúde na cidade de Mogi Mirim, já que estamos 

representando os interesses da população mogimiriana. Ontem 

mostrou-se, na reportagem, o superfaturamento de máscaras, de 

insumos, de vários itens comprados pelos municípios, nas 

cidades, agora, com essa aprovação dos recursos que virão a 

Mogi Mirim, vemos que chegará a um valor alto para os cofres 

da prefeitura municipal, com cerca de mais de R$ 10 milhões, 

segundo a aprovação da Câmara dos Deputados, e mais, o 

prefeito interrompeu aquilo que haveria de obras, algumas delas 

como na UBS – Unidade Básica de Saúde, do Maria Beatriz e 

outras que seriam reformadas, ele revogou algumas licitações e 

proibiu a realização das reformas e algumas medidas, porém, 

ele não esperava esses R$ 10 milhões. Assim, temos um valor 

alto para a cidade de Mogi Mirim, com cerca de 

aproximadamente R$ 20 milhões, chegando com essa verba do 

Governo Federal, que poderá entrar nos cofres públicos, 

inclusive uma parte já está, para o combate ao Corona Vírus, 

porém, devemos exigir do Poder Público para que realizem a 

melhor compra, com valor mais baixo, mais correto e mais 

justo, com base no princípio da moralidade pública, porque, 

como disse na semana passada, peguei uma compra de máscaras 

que foi, praticamente, se comparado de uma semana para a 

outra, foi mais de 200% sobre o valor, por isso temos de 

entender como são feitas essas compras na cidade de Mogi 

Mirim. Outra coisa, senhor presidente, o Portal Transparência 

apontou que, hoje, há cerca de 73, ou 74, cargos comissionados, 

pelo que vi no decreto do prefeito, em uma portaria, exonerou-

se 12 cargos, segundo ele 30% seria exonerado, ou seja, a 

quantidade deveria ser de aproximadamente 21 cargos, não 

apenas 12, por isso é preciso avaliar essa situação, porque essa 

não era a quantidade a exonerar. Boa noite”. Com a palavra, 

Vereador André Albejante Mazon: “Boa noite a todos, hoje 
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venho à tribuna para relatar um fato ocorrido nessa semana. 

Uma família me ligou, pois, o paciente, do Serviço de Atenção 

Domiciliar “Melhor em casa”, ele era atendido por esse serviço 

e deixaram de atende-lo sem maiores explicações, passaram por 

lá e o notificaram que não voltariam mais, trata-se de uma casa 

com dois pacientes acamados e um deficiente mental, ou seja, 

os moradores da casa tratam de três pacientes ao mesmo tempo, 

ligaram-me pedindo ajuda e por esse motivo fui à Secretaria de 

Saúde para conversar com o secretário, passaram-me que era 

uma situação um pouco mais complicada e envolveria a 

Assistência Social, porque a família não atendia aos protocolos 

exigidos pela Saúde, por conta disto foi uma suspensão 

administrativa do “Melhor em casa”, o que achei um absurdo, 

pois, suspendeu-se administrativamente o paciente, porém não 

procurou ao CRAS – Centro de Referência da Assistência 

Social, nem procurou levar o paciente à Assistência Social, 

largando-o sem os devidos cuidados. Assim que fui ao 

Secretário de Saúde, ele deu toda atenção necessária e queria 

parabeniza-lo neste momento, pois, por muitas vezes vim 

criticá-lo, mas nesse episódio ele foi muito rápido, entrou em 

contato com a assistente social e peguei a papelada da Saúde 

para encaminhar à Leila, fui até ela para conversar e as 

providências serão tomadas com relação a esse paciente, para a 

internação em alguma entidade. Hoje venho aqui para 

parabenizar esses dois secretários, porque, antes de qualquer 

coisa, foram muito humanos no atendimento a esse paciente e a 

esse caso, viram rapidamente a gravidade dele e que não podiam 

abandoná-lo, inclusive, tudo o que falei ocorreu no mesmo dia, 

movimentado para resolver a situação desse paciente, por isso 

venho parabenizar esses dois secretários, conheço Leila de 

outras datas e sei a parte humana e fantástica dela, neste 

momento quero parabenizar aos dois. Obrigado”. Com a 

palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite, senhor presidente, 

senhores vereadores e vereadoras, quero prestar minha singela 

homenagem a todos da área da saúde, sem exceção, desde o 

recepcionista, motorista, atendente, enfermeiro, médico, guarda 

municipal que trabalha na UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento, que também atende a ocorrências, aos bombeiros, 
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policiais militares e civis, caminhoneiros e professores. Se 

fizerem uma pesquisa, no dia em que encerrar essa fase da 

pandemia, em nossa cidade não se pode soltar rojões, mas, 

virtualmente, acredito que estejam valorizando o papel do 

professor, pois, cuidar de um, dois, quatro filhos, em casa, 

parabéns às mães pelo dia de ontem, de hoje e sempre, não é um 

trabalho fácil e agora, imaginem, aproximadamente 40 alunos 

dentro de uma sala de aula, em contrapartida, a classe dos 

professores são lembrados somente no dia 15 de outubro, 

passado esse dia, ninguém mais se lembra. Todos são 

importantes em sua profissão, assim como os agricultores, se 

não fossem eles, produzindo dia e noite, com a colaboração do 

transporte, estes entram os motoristas, é um ciclo, todos somos 

importantes, e onde é que está o problema? Começa com a letra 

“v” e acaba com a letra “e”: vaidade, nada mais é do que ela e 

quem estraga tudo, implodindo o ciclo de ser fechado, volto a 

dizer que todos são importantes e se tenho aqui a liberdade, 

como a imprensa, o papel dela, neste momento, é fundamental, 

primeiro: por trazer notícias verdadeiras, precisas, 

fundamentais no combate ao Corona Vírus, principalmente no 

combate à Fake News. Falamos sobre o Corona Vírus, mas, a 

Fake News mata, é cruel e quem é que a planta? O próprio 

homem, sendo este a única espécie que mata a sua própria e 

ainda se diz racional, me perdoe, mas não somos, essa é minha 

opinião, temos muito o que aprender com o reino animal, todos 

os vereadores da causa animal sabem, este não pede nada em 

troca, apenas nos dão carinho. Comecei minha fala agradecendo 

ao pessoal da saúde e quero agradecer principalmente a Deus, 

que tenha a misericórdia de nossa vida, boa noite e obrigado”. 

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

presidente, nobres pares, jornalistas, funcionários da Casa e 

pessoal da filmagem. Hoje apresentei algumas proposituras, 

tentei fazer uma indicação por requerimento, mas tinha de ser 

mesmo por indicação, sendo esta a questão da merenda dos 

alunos e acho que tudo o que começa a dar certo em outras 

cidades, podemos copiar, sim. Na cidade de Jaguariúna, 

produzem a merenda em casa para os alunos e solicitei ao 

prefeito para fazer um programa nesse estilo, primeiro porque 
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são 200 dias letivos de aula, esses dias em que os alunos têm 

aula on-line, em casa, por meio de WhatsApp, com os 

professores, contarão com dia letivo, não sabemos nem se as 

aulas voltarão este ano, ou quando voltará, se em agosto, em 

setembro, não há previsão alguma de quando volta, a única 

coisa que sabemos é que essas aulas on-line valerão nos 200 

dias letivos, então, o que solicito ao prefeito, nesse programa, 

vários vereadores fizeram solicitações com relação à 

alimentação, como os vereadores: André, Tiago, Robertinho e 

vários outros, ficava pensando: mas há 200 dias letivos e faltará 

se tirar da merenda das crianças, porque se as aulas forem até 

janeiro, final de dezembro, acabará faltando, isto em meu 

pensamento, porém, agora, como hoje, amanhã, depois, contará 

como dia letivo, então, nada mais justo do que fazer como 

Jaguariúna, que começou na semana passada, em que fazem 

uma marmita por dia, para cada aluno, as merendeiras 

cozinham, o aluno vai até a escola para retirar a marmita e levar 

para casa, na semana ainda há o acompanhamento de um quite 

frutas, que já existe na aula presencial. Este é um recurso, já que 

temos as profissionais nas escolas, EMEBs e creches, temos 

recurso programado para a alimentação das crianças, por isso, 

tudo que coloquei ao Prefeito Municipal, que infelizmente não 

tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, por não 

comparecer em seu gabinete, pedi um documento por meio da 

Câmara Municipal, para que a criança tenha alimentação, assim 

ela não terá prejuízo, como trabalhei na Secretaria de Educação, 

por quase três anos, sei que para muitas crianças a única 

alimentação que têm é na escola, por isso a prefeitura precisa 

continuar garantindo isso, acabou esse período de descontar 

férias, de descontar recesso, agora, neste momento em que 

vivemos, está valendo como aula, por isso é necessário criar um 

programa para que seja fornecida a alimentação às crianças. 

Outro projeto apresentado será apreciado pela Comissão de 

Justiça e Redação, lido hoje, com relação a criação da Frente 

Parlamentar de Enfrentamento ao Covid-19, os 17 vereadores 

deram ideias, estão lutando, fiscalizando e é isto mesmo o que 

tem de acontecer, mas a Frente Parlamentar é para que os 

vereadores possam realizar discussões para que seja possível a 
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fiscalização, Tiago citou que receberemos esses R$ 10 milhões 

e virão em quatro parcelas, se não me engano, com o valor de 

R$ 2.700 milhões, assim como anunciado pelo deputado do 

Cidadania e passado por Gérson. Precisamos, sim, fiscalizar 

esse dinheiro e sabemos que pela arrecadação de março, de R$ 

37 milhões e a de abril, em R$ 22 milhões, caímos em R$ 15 

milhões na arrecadação do município, isto de um mês para o 

outro, segundo nosso Secretário Financeiro e pude acompanhar 

com ele, o valor ajudará muito, porém a prefeitura precisa 

continuar com as ações. Na próxima fala, falarei sobre o que 

peguei da parte financeira, na parte dos cargos exonerados e 

sobre a parte realizada de assistência social. Obrigado, senhor 

presidente”. Com a palavra, Vereador Fábio de Jesus Mota: 

“Boa noite, senhor presidente, Mesa, nobres vereadores e 

vereadoras. Hoje venho a esta tribuna para falar sobre algumas 

indicações desta sessão, de minha autoria e a primeira delas é 

sobre a construção de um campo de malha e da dificuldade em 

que a prefeitura passa decorrente a essa pandemia e a falta de 

dinheiro, porém, fiz essa indicação pois os moradores da Rua 

Guerino Davoli solicitaram, pois há uma área verde e é um 

loteamento feito pela Família Quaglio, esta foi a que me 

procurou por esses dias, inclusive realizaram o plantio de 

dezenas de árvores na referida área, solicitando, também, a 

ligação de água, para aguar essas flores, porque, com essa seca 

acabarão morrendo e estão puxando água com o trator, por isso 

solicitei ao gabinete, por meio de um ofício, para que autorize 

o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos, à fazer a 

ligação. Quanto ao Campo de Malha, propuseram a realizar a 

terraplanagem e que a prefeitura ajude com algum tipo de 

material que será utilizado naquele local. Fiz também uma 

indicação para a construção de uma canaleta de concreto, para 

o escoamento de água, na Rua Cornélio Pires com a Rua 

Arlindo Leonello, no Jardim Flamboyant, estive o local há duas 

semanas e alguns moradores reclamaram, pois acumula-se 

muita sujeira, a prefeitura vai para tampar, mas, quando chove 

acaba retirando o asfalto e não adianta fazer ele, pois, toda vez 

que isso ocorre, além do problema do acúmulo de sujeira, 

ficam-se os buracos. Hoje também gostaria de agradecer, por 
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meio de uma indicação que fiz à Secretaria de Obras, quando é 

necessário criticar, devemos o fazer, mas, quando é para 

agradecer, devemos o fazer também, há algum tempo fiz uma 

indicação, referente a uma canaleta de concreto na Rua Pedro 

Simoso com a Rua Rio de Janeiro, era uma canaleta de asfalto 

e todas as vezes que chovia, era aquele buraco, passo todos os 

dias pelo local por ser próximo a minha casa, ali toneladas de 

massa asfáltica foram desperdiçadas, fui ao Secretário e falei 

que faria uma indicação para que ele providenciasse uma 

canaleta, porque todas as vezes que fosse recuperado com 

asfalto, seria um dinheiro jogado fora. Hoje, por minha alegria, 

passei pelo local e a Secretaria de Obras está com a canaleta em 

execução, próximo a Guarda Municipal, por isso quero 

agradecer à Secretaria e o Secretário Vitor Coppi, com os 

trabalhos iniciados no dia de hoje e acredito que amanhã eles 

terminem. Quero também compartilhar com a nobre Vereadora 

Sônia sobre as obras do Parque das Laranjeiras, há um mês 

estive lá para dar uma olhada e fiscalizar as obras e quero 

parabenizar a Construtora Simoso, com a Secretaria de Obras, 

fiscalizadora, pelo belo trabalho realizado naquele local, que é 

difícil e todos sabem, as ruas de lá são complicadas, problemas 

ocorrerão, podem ter certeza, mesmo depois da obra concluída, 

tenho certeza que o que vi lá é de se elogiar, pela qualidade dos 

trabalhos que realiza a construtora, por meio da Secretaria de 

Obras e de Vitor. Quero também parabenizar ao Secretário de 

Mobilidade Urbana, o Sr. Cunha, pela agilidade, ele realizou 

algumas vistorias com Vitor, pelo Parque das Laranjeiras, e 

com a chegada do asfalto a velocidade aumentou, em algumas 

ruas, barbaridade, infelizmente o motorista não respeita, por 

isso os moradores solicitaram à Secretaria e logo, vendo o 

problema, ela iniciou a implantação de lombadas, com a 

autorização do gabinete, feitas em duas ruas e faltam ainda 

algumas, segundo o secretário, que me informou que ele e Vitor 

Coop estão estudando as ruas que deverá receber esse tipo de 

obstáculo, para que a população reduza a velocidade e respeite 

a sinalização de trânsito, certo, senhor presidente?! Muito 

obrigado e boa noite”. Com a palavra, Vereador Gerson Luiz 

Rossi Júnior: “Senhor presidente, membros da Mesa, colegas 
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vereadoras e vereadores, imprensa, munícipes que 

acompanham on-line a essa sessão, hoje quero fazer uma 

referência especial, porque amanhã comemoraremos o Dia do 

Profissional da Saúde, acho que nunca houve uma preocupação 

tão grande com esses profissionais, como nesta época em que 

vivemos, como disse o nobre Vereador Professor Cinoê, hoje 

são muitas profissões que estão na linha de frente, mas, os 

profissionais da saúde merecem uma atenção e um respeito 

grande pelo Poder Público e pela sociedade, em geral. Acabei 

de receber o Boletim da cidade de Mogi Mirim, em que três 

profissionais da saúde foram notificados e estão em isolamento, 

com suspeita de coronavírus, entendemos e não é difícil a 

compreensão de que os profissionais da saúde estão à frente e 

mais próximos, correndo mais riscos de contaminação e chamo 

a atenção, nessa moção que apresentamos, inclusive agradeço a 

aprovação de todos, que o reconhecimento do trabalhador da 

saúde, não apenas pelo seu dia, mas que o Poder Público e os 

dirigentes garantam, principalmente, condições de trabalho e 

equipamentos. Sabemos que essa não é a preocupação de Mogi 

Mirim e já conferimos isso, eu e vários vereadores constatamos 

que aqui não faltam equipamentos, porém, temos, no Brasil, 

muitas situações em que falta segurança aos profissionais de 

saúde. Em minha moção cito uma frase muito interessante e 

gostaria de repeti-la a vocês: “por tudo isto, esses profissionais 

são heróis e os reconhecemos como heróis, guerreiros, mas não 

devem tornar-se mártires do trabalho”, é preciso que todos que 

estão à frente do Poder Público, o Executivo, ou também a 

iniciativa privada, para que olhem, com respeito, cautela, 

assegurando proteção a esses profissionais. Gostaria de pedir ao 

presidente para que, ao final desta sessão, assim que lido o 

Minuto de Silêncio, acrescente as 11 mil vítimas que já temos 

em nosso país, entre elas uma grande parte são de profissionais 

da saúde, Vereador Magalhães, entendo o seu posicionamento 

preocupado com a economia, pois todos nós estamos, porém, 

acredito que o governador do estado não faria tamanho 

masoquismo, em querer que seu estado e seu país quebre, por 

capricho, não vejo uma insanidade do nosso governador, quero 

acreditar e queria que afastasse neste momento do país, todos 
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os argumentos, Fake News e toda polarização existente entre 

presidente e governador, para que se cuidasse realmente de 

nosso país, sem interesses políticos, sem vaidade, assim como 

disse Cinoê, sem pensar em eleição, acho que este é um 

momento em que o Brasil peca diante do mundo, em trazer tanta 

desinformação e tanto desentendimento entre os nossos 

Poderes, constituídos públicos, lamento e acho que perdemos 

tempo em discussões, bravatas e outras questões que nosso 

presidente e nosso governador poderiam unir-se, assim como os 

prefeitos, dos mais de cinco mil municípios, frente a essa 

situação de guerra em que vivemos, esta é minha opinião, 

vereador, é a que repito às pessoas que tenho contato. Espero 

que esse desserviço não traga mais vítimas e não traga mais 

dissabores à nossa população, principalmente aqueles que mais 

precisam de saúde pública e de emprego, também, porque a 

economia é importante e fundamental para o bem-estar da 

população. Obrigado”. Com a palavra, Vereador Jorge 

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

vereadores, imprensa, internautas, boa noite a todos. Fiz uma 

indicação a respeito da Avenida da Saúde, pois há uma valeta 

para escoamento de água e para o trânsito da avenida, os 

moradores próximos ao local reclamam muito, porque o pessoal 

não vê a valeta, passam rápido por ela, ocorrendo problemas 

com o carro e freadas bruscas, acabam assustando-se. Por este 

motivo, peço para que melhore a sinalização daquela valeta, 

para que assim a pessoa veja e chegue com mais cuidado, não 

deixando mais a população tão aflita, como estão, esta é a 

indicação e sugestão que faço: melhorar a sinalização da valeta, 

existente na Avenida da Saúde. Fiz também um requerimento 

referente a Rodovia Wilson Finardi, a de acesso a estrada rural 

do Travessão, no bairro da Cachoeirinha, o referido acesso está 

horrível e terrível, dificultando tanto para os carros, quanto para 

os caminhões e escoamento de produção, como também a 

chegada de insumos agrícolas, do pessoal da escola, entre 

outros, já que essa estrada rural recebe uma intervenção do 

município para melhorias, já que existe uma íngreme subida e 

decorrente a essa chuva do início do ano, abriram-se buracos, 

deixando-a bem precária. A Secretaria de Agricultura estava lá, 
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realizando a limpeza dos barrancos para iniciar as melhorias, 

está em andamento, ainda não terminou e deve-se o fazer antes 

da chuva, senão ficará complicado. A respeito do pessoal que 

trabalha na saúde, realmente temos de respeitá-los, pois  são da 

linha de frente, estão no dia a dia enfrentando a Covid, um 

momento em que nossos familiares, pessoas conhecidas, a 

população no geral, é assistida por esses profissionais e ainda 

há pessoas os discriminando, isto é complicado, porque estão lá 

para ajudar a população e ela ainda ocorre esse problema, é 

muito difícil, deve ser o contrário, deve-se valorizar as que 

arriscam suas vidas para cuidar das nossas, é um sério problema 

que a população precisa entender, porque, sem eles, a situação 

ficará muito pior. Quero deixar aqui os meus parabéns aos 

trabalhadores da saúde e como disse Cinoê, não apenas eles, 

mas eles é quem estão na linha de frente, não é, Gerson?! Meus 

parabéns a todos que trabalham apesar do aumento da Covid. 

Boa noite a todos”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto 

Tavares: “Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, pessoal 

da imprensa e quem está assistindo pela internet, boa noite a 

todos. Nessa última semana realizou-se a pintura de lombadas 

em duas ruas do Parque das Laranjeiras, na Rua 3 “Jorge Duarte 

Filho” e na rua 15 “Milton da Silveira Pedreira”, são ruas 

importantíssimas e de grande movimento no Laranjeiras, fico 

contente porque não gostaria de esperar a finalização de tudo, 

para depois fazer a sinalização e a lombada, não, deve-se fazer 

conforme fizer as ruas do bairro, porque o pessoal realmente 

corre muito por elas, por isso acompanhei esse trabalho. O que 

preocupa a vários moradores e citarei aqui a Rua 24 “Antônio 

Benedito Pereira”, a Rua 6 “Mauro Maretti”, a Rua 20 “Moizéz 

Bento Moretto”, a Rua 16 “Helena Veloso Durães” e um 

pedacinho da Rua Carlos Donizete Carvalho, porque 

recentemente, há uma semana, as obras pararam, mas as 

máquinas estão no bairro, fazendo calçadas, limpando algumas 

galerias de água de chuvas, refazendo alguns trabalhos, 

principalmente na área de esgoto, acredito que seja isso, pois 

fizeram buracos no meio da rua para alcançar alguns canos, mas 

pararam, já a Rua  24 é a que receberia guias e sarjetas, mas 

parou, os moradores me cobram, ligam, mandam mensagens 
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por WhatsApp, por isso fui então verificar o que aconteceu, fui 

hoje e na sexta-feira, no final de semana encontrei alguns 

funcionários da empresa, alguns da prefeitura, resumindo: o que 

aconteceu, na verdade, é que acompanho desde o primeiro dia 

e quando chegaram os tubos, as máquinas, o dia em que 

colocaram a placa, eu estava presente, não moro no Laranjeiras, 

mas ao lado e tudo o que acontece acabo acompanhando. Por 

isso, sou testemunha de que fizeram alguns aditivos na obra, um 

aditivo é quando algo que não está no projeto tem de ser feito, 

em uma rua do Parque das Laranjeiras foram necessários vários 

caminhões de brita maiores para a realização do dreno, na rua 

de trás do campo, acontece que a empresa já utilizou todo 

aditivo que poderia, consequentemente, não tem como colocar 

mais coisas além do contrato, pois para isso existe uma 

porcentagem e passando de uma certa quantia, não se pode mais 

usar. Na Rua 24 há uma nascente, para quem conhece e já foi, 

ela é a rua em que mora Dona Benê, lembro-me que estivemos 

em oito vereadores na casa de Dona Benê e exatamente nessa 

rua um dreno será construído, com um buraco de um metro de 

profundidade e realizar mais coisas de trabalho, a empresa 

encontra-se no limite, ou seja, tudo o que tinha no contrato ela 

já e não pode colocar mais aditivos, a empresa e a prefeitura 

tentaram acordo e conversamos sobre isso, resolvendo o 

problema, tudo continuará e acredito que a Rua 16 também dará 

algum problema, pois possui uma nascente, próximo a Chácara 

do Godoy e o morador não pode pagar por isso, por isso 

cobramos. Os moradores querem levantar um abaixo-assinado, 

pedi para que me permitissem resolver a semana para corrermos 

atrás, sim, para irmos atrás, pois estamos exatamente para isso, 

para ver o que é melhor para os moradores. Depois falarei sobre 

o Corona Vírus e outros problemas, porém, como tenho mais 

um minuto, para terminar o assunto sobre o Parque das 

Laranjeiras, as máquinas estarão lá, sim, corremos atrás para 

isso, não somente eu, como outros vereadores e necessitamos 

de uma paciência de Jó quando se trata de máquinas no 

Laranjeiras, o morador pede para que resolva para eles, mas, 

chegando à Secretaria, a máquina está do outro lado da cidade, 

realizando coisas que também são importantes para a 
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população, porém queremos também para o Laranjeiras, 

disseram que estavam em processo de contratação de uma 

máquina e que chegaria em um determinado dia, eu tive 

paciência, diferentemente do morador, ele pediu e reclamamos 

tanto que atenderam ao seu pedido. Um grande abraço a todos, 

boa semana e depois volto para falar sobre o Covid e as verbas 

que virão a Mogi Mirim, muito obrigado a todos”. Com a 

palavra, Vereador Marcos Antonio Franco: “Boa noite, 

primeiramente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, 

aos vereadores, vereadoras, à imprensa, em primeiro lugar 

quero agradecer ao Vereador Cristiano Gaioto, pelo reajuste do 

salário dos motoristas municipais, que era de R$ 1.568,00 e foi 

para R$ 1.850,00 e nada mais justo, Cristiano, pois, nós, os 

motoristas, “carregamos o piano”, somos técnicos em 

enfermagem, somos maqueiros e nós, que trabalhamos no 

período da noite, como eu e Batata, às vezes chegamos à casa 

do paciente e acontece do acompanhante estar mais fraco do que 

ele, há lugares também quando chegamos para descer uma 

maca, não tem uma viva alma na rua para nos ajudar, 

carregamos aqueles pacientes no colo, como se fosse meu pai e 

minha mãe, por isso, nada mais do que justo esse aumento. Sei 

que você deu a cara a tapa com o prefeito, seu disso porque 

Carlos Nelson disse que brigou muitas vezes com você, mas 

esse mérito é seu, Cristiano Gaioto, e eu o agradeço. Quero 

também agradecer ao Gebe, pela ambulância que adquiriu, ela 

estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e lá não servia 

para nada, os motoristas pediram ao nobre vereador se havia a 

possibilidade de colocar a ambulância para viajar, pois vai para 

vários lugares, como Jaú, Bauru e Ribeirão Preto, desse modo, 

quero agradecer a você, Gebê, por atender aos motoristas, esse 

mérito também é do senhor, agradeço de coração. Quero 

agradecer também a Zé Paulo, tudo que eu e meu assessor 

pedimos, somos atendidos, e quero também parabenizar Maria 

Helena Scudeler, você está nas mãos de duas pessoas que gosto 

muito: Tiago Costa e Moacir, parabéns, Maria Helena, estamos 

juntos, estaremos aqui se precisar de algo, gosto do jeito correto 

e justo, levo pelo certo e como você me disse, fui para o partido 

de Carlos Nelson Bueno, vocês disseram sobre a negativa e falei 
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sobre o compromisso que tinha com Carlos Nelson Bueno, você 

me disse: o que eu admiro em você, Gaúcho, é a lealdade. Quero 

mandar um recado às pessoas que estão aí fora, tenho de falar e 

tomara que caia nos ouvidos nesse canalha, pois fui ao partido 

de Carlos Nelson Bueno pois estava respondendo por 

sindicância, primeiramente, canalha: Carlos Nelson nunca fez 

proposta indecente para mim, nunca, desde quando ganhei 

como vereador, nesta Casa, ele sempre me respeitou, assim 

como também o respeito, Gaioto é testemunha, porque quando 

fui para conversar com Carlos Nelson Bueno, estavam: Gaioto, 

eu e Nelsinho, no outro dia ele passou mal e não foi trabalhar, 

ele é testemunha, mas respeito Carlos Nelson Bueno, em 

contraposição do que ele me respeita, muitos secretários 

desacataram-me por diversas vezes como vereador, já o prefeito 

sempre me respeitou, por isso tem todo o meu também. O 

Corona Vírus, Magalhães, tem nome e chama-se D.A: Dória, 

homem que usa para se eleger, usando o nome deste presidente, 

o Bolsonaro, eleito posteriormente, e vem falar mal do nosso 

presidente?! Por que não honra as calças que veste? Mesmo que 

estejamos no mesmo partido, não abaixo a cabeça para 

ninguém, por isso, Sr. Dória, mais respeito à população, essa 

semana o Morango veio falar para mim que o proprietário do 

Jangada tem 500 funcionários, infelizmente, senhor presidente, 

são 500 pais de família desempregados e quem sofre as 

consequências são os pequenos que tem seu restaurante, porque 

não fechou o Pedágio? Quantas pessoas diferentes, vindas de 

fora, passam por ele? Governador, aqui quem fala é o Vereador 

Marcos Gaúcho, de Mogi Mirim, honre as calças que veste”. 

Com a palavra, Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: 

“Senhores, quem assegura, quem breca e quem interrompe essa 

economia em São Paulo, no Brasil, a economia mundial, não é 

o Dória, não é o Trump, é o Corona! Não é possível! O que se 

quer é que o sistema de saúde não exploda, ninguém quer isolar 

ninguém, é a velocidade que o Corona tem, não são os gestores 

que seguram nada, precisa-se preparar o sistema de saúde e se 

eu for contaminada hoje e o senhor for amanhã, chegarei no 

sistema de saúde daqui a 14 e o senhor daqui há 15 dias. O 

agravamento, senhores, é muito rápido, chego ao hospital, 
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falando ao celular e anoite estou entubada, o estado pede para 

que fique em casa, o chefe da nação pede para que não fique, 

não queria dizer isto, mas, meu filho, João Manoel, está há 50 

dias como Controlador Geral do Município de São Paulo, a 

terceira metrópole do mundo. O prefeito não dorme, ninguém 

dorme, é algo desolador, a China está na segunda onda e já há 

novos infectados, assim como alguns país, que já possui os 10% 

de profissionais de saúde, mortos! O estado de São Paulo está 

com 70% de suas indústrias trabalhando, ocorre que não há 

demanda, o país e o mundo serão outros, não haverá nada do 

que prevemos, a Covid não pede licença para entrar, ela anda 

pelas estradas, por que não se fez, regionalmente, no estado de 

São Paulo, a fase: amarela, verde, vermelha, azul? Porque, no 

interior, todos os municípios paulistas, há quatro dias não tinha, 

porém, agora tem, infectados, mortos, a Covid anda pela 

estrada. Assim, senhores, falo com a maior tranquilidade: não é 

o Dória, não é o Bolsonaro, não é o Trump, é o Corona! Muito 

obrigada”. Com a palavra, Vereador Moacir Genuário: “Boa 

noite, presidente, vereadores, vereadoras, pessoal que nos 

assiste pela internet e imprensa, realmente, sobre a fala de agora 

da Vereadora Maria Helena, temos de tomar cuidado, sabemos 

da dificuldade das empresas, dos patrões, dos empresários, mas, 

o que acho: a maior falha nesses recursos, recebidos pelos 

municípios, é que este deve prestar contas de apenas 12,70% e 

87,30% é de compra livre, por isso acontece o que já acontece 

no Rio de Janeiro, além disso, para receber esse dinheiro, o 

funcionário público tem que ficar ciente que ele não terá 

aumento em 2021, esta é a condição feita pelo Governo Federal, 

para que liberasse o dinheiro e nós, com o que recebemos, 

buscamos informações e reuniões, mas já vem de Brasília, 

facilitando aos municípios a gastarem como querem, é compra 

livre, enquanto estamos em uma situação triste de saúde, 

devemos nos precaver, porque é muito difícil ter volta, isto é 

apenas para alguns, por isso há a necessidade em sermos 

bastantes cuidadosos, no sentido de não contrair a doença, uma 

vez que as consequências são terríveis. Nas redes sociais, 

particularmente, não quero nem saber quando começa um 

assunto sobre coronavírus, Dória pode falar, Bolsonaro 
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também, médico, enfermeira, não quero nem saber, porque, se 

ouvir a cada um que fala, você fica louco. Sabe-se que é um 

problema gravíssimo e sério, que trará muitas consequências, 

inclusive, em meu ponto de vista, a situação se prolongará até o 

final do ano, não pensem que daqui a 10, 15 dias isso se 

resolverá, porque não vai, estamos em um crescente, em que as 

pessoas se contaminam e, realmente, esse Corona uma situação 

muito delicada, por isso devemos nos precaver, pois estamos na 

situação em que “se ficar o bicho come, se correr o bicho pega”, 

esta é a verdade. Primeiramente temos de ter fé em Deus, ser 

cuidadosos e nos cuidar, para evitarmos o pior, esta é a verdade, 

estamos em uma situação muito delicada, com relação ao 

Corona Vírus. Quero comentar sobre mais um detalhe, pois, por 

várias vezes debatemos a respeito do INSS - Instituto Nacional 

do Seguro Social - todos já sabem porque comentamos aqui, até 

o Vereador Gérson, o qual fiz um documento em conjunto, pois 

o INSS está fechado, não tem funcionários, não faz perícia e 

não há ninguém para isso, recentemente prometeram que 

trariam um médico para realiza-las, mas não há funcionários e 

acabam fechando e pasmem os senhores, há mais uma notícia: 

o Correio de Martim Francisco foi fechado é mais uma 

dificuldade para o distrito, deixam chegar em uma situação 

calamitosa para resolver o problema depois, sei qual é o, pois já 

fui subprefeito e sei, deixaram o fechamento ocorrer para poder 

resolver, talvez agora alugarão uma casa, na tentativa de volta 

dos Correios. O distrito de Martim Francisco, mais uma vez, é 

prejudicado pela ineficiência do Executivo, assim, este teria de 

resolver antes do problema ocorrer. Volto na segunda fala, 

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

Presidente suspendeu a Sessão às 18h35, 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 33, de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, 

“dispondo sobre alteração da Lei Municipal N.º 5.664, de 30 de 

abril de 2015, que trata do Conselho Tutelar de Mogi Mirim”. 

Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de 

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

Finanças e Orçamentos; (colocado a votos, em sessão de hoje, 

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

Lei N.º 33/2020, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito 

de Mogi Mirim); 2. Projeto de Lei N.º 34, de 2020, de autoria 

do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a criação da Casa dos 

Conselhos Municipais de Mogi Mirim e dá outras 

providências”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

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

Social e de Finanças e Orçamentos; (colocado a votos, em 

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

unanimidade, o Projeto de Lei N.º 34/2020, do Prefeito 

Municipal); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 3. Projeto 

de Lei N.º 35, de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, 

“autorizando o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 

com o Município de Itapira, Estado de São Paulo, para o fim 

que especifica, e dá outras providências”. Parecer Conjunto das 

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

Esporte e Assistência Social e de Finanças e Orçamentos; 

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

Único, por unanimidade, o Projeto de Lei N.º 35/2020, do 

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

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

Regimento Interno: 4. Projeto de Lei N.º 04, de 2020, de 

autoria do Vereador Gerson Luiz Rossi Junior, “dando 

Denominação Oficial à Estrada MMR 254 – Bairro Pederneiras 

de “JOSÉ LUIZ DE AMOEDO CAMPOS”. Pareceres das 

Comissões de Denominação de Vias e Logradouros Públicos e 

de Justiça e Redação. Antes, todavia, de submeter a matéria à 

apreciação do Plenário, o Senhor Presidente deu ciência à Casa, 

na forma do Art. 151 da Resolução N.º 276, de 09 de novembro 

de 2010 (Regimento Interno vigente), a emenda modificativa do 

Projeto de Lei N.º 04/2020, de autoria do Vereador Gerson Luiz 
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Rossi Junior, constante da Pauta da “Ordem do Dia” da presente 

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

Turno Único, por unanimidade, a inserção da emenda 

modificativa, do Vereador Gerson Luiz Rossi Junior). Para 

discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra o Vereador Gerson 

Luiz Rossi Júnior: “Senhores vereadores, o bom senso pede 

para que tenhamos sessões curtas, por isso, tentarei ser o mais 

breve possível para essa discussão, já que o fizemos com os 

projetos ordinários, porém, gostaria de deixar registrado a 

importância que teve o Sr. José Luiz de Amoedo Campos, em 

nossa cidade. É uma alegria, para mim, apresentar esse projeto 

de lei e ter a deliberação dos nobres colegas, pois ele presidiu o 

Sindicato por mais de 50 anos e a agricultura, de Mogi Mirim, 

Jorge Setoguchi sabe muito bem disso, assim como outros, de 

origem rural, sabem que nossos agricultores e a agricultura da 

cidade é hoje essa potência, graças, também, ao Sindicato Rural 

e a esta pessoa: José Luiz de Amoedo Campos, quem tive o 

prazer de conviver e muitas vezes debatendo e com sua 

presença. Essa referência à uma estrada municipal, a esse 

grande e extraordinário presidente do Sindicato e vice-

presidente da Santa Casa, por muitos anos, defendendo-a muito, 

com seu jeitinho, sua paciência, esteve à frente por muitos anos, 

fazendo muito por ela, pelo Sindicato e há várias passagens de 

trabalho, realizados por ele e poderia falar muito sobre, mas, 

resumidamente é esse o trabalho que gostaria de ver 

reconhecido por esta Casa de Leis, por meio desse projeto”; 

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

Único, por unanimidade, o Projeto de Lei N.º 04/2020 e 

emenda, do Vereador Gerson Luiz Rossi Junior); (à sanção do 

Prefeito de Mogi Mirim); 5. Projeto de Lei N.º 28, de 2020, de 

autoria do Vereador Fábio de Jesus Mota, “dano denominação 

oficial à Rua 04, localizada no Loteamento Domênico Bianchi 

de Rua ‘GUILHERMINA ROSA BATAGLIA’”. Pareceres das 

Comissões de Denominação de Vias e Logradouros Públicos e 

de Justiça e Redação; (colocado a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto de 

Lei N.º 28/2020, do Vereador Fábio de Jesus Mota); (à sanção 

do Prefeito de Mogi Mirim); 6. Projeto de Lei N.º 29, de 2020, 
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de autoria do Vereador Fábio de Jesus Mota, “dando 

denominação oficial à Rua 09, localizada no Loteamento Boa 

Vista de Rua ‘RAFAEL GUIMARÃES DOS SANTOS’”.  

Pareceres das Comissões de Denominação de Vias e 

Logradouros Públicos e de Justiça e Redação; (colocado a 

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

unanimidade, o Projeto de Lei N.º 29/2019, do Vereador Fábio 

de Jesus Mota); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 7. 

Projeto de Lei N.º 30, de 2020, de autoria do Vereador Gerson 

Luiz Rossi Junior, “dando denominação oficial à Rua 08 (oito) 

do Residencial Boa Vista de “ARMELINDO ARTUR 

PISSINATTI”.  Pareceres das Comissões de Denominação de 

Vias e Logradouros Públicos e de Justiça e Redação; (colocado 

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

por unanimidade, o Projeto de Lei N.º 30/2020, do Vereador 

Gerson Luiz Rossi Junior); (à sanção do Prefeito de Mogi 

Mirim); 8. Projeto de Lei N.º 31, de 2020, de autoria do 

Vereador Jorge Setoguchi, “dando denominação oficial à Rua 

03, localizada no Residencial Ypê, de Rua ‘HERMÍNIO 

MODENA’”. Pareceres das Comissões de Denominação de 

Vias e Logradouros Públicos e de Justiça e Redação; (colocado 

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

por unanimidade, o Projeto de Lei N.º 31/2020, do Vereador 

Jorge Setoguchi); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 9. 

Projeto de Lei N.º 32, de 2020, de autoria do Vereador Jorge 

Setoguchi, “dando denominação oficial à Rua 02, localizada no 

Residencial Boa Vista, de Rua ‘THEREZA MARANGONI’”. 

Pareceres das Comissões de Denominação de Vias e 

Logradouros Públicos e de Justiça e Redação; (colocado a 

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

unanimidade, o Projeto de Lei N.º 32/2020, do Vereador Jorge 

Setoguchi); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). EM 

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

Artigo 172 do Regimento Interno: 10. Projeto de Lei N.º 20, 

de 2020, de autoria dos Vereadores Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino, Luís Roberto Tavares e Vereadora Sonia 

Regina Rodrigues, “estabelecendo e regulamentando, no 

âmbito do Município de Mogi Mirim, sansões e medidas 
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referentes a eventos envolvendo trânsito de animais de grande 

porte em vias públicas (Romarias e Cavalgadas) e dá outras 

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

aprovou, Segundo (2º) Turno, por unanimidade, o Projeto de 

Lei N.º 20/2020, dos Vereadores Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino, Luís Roberto Tavares e Vereadora Sonia 

Regina Rodrigues); (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 Orivaldo Aparecido 

Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros da Mesa, 

caros senhores vereadores, público presente e povo de Mogi 

Mirim, sobre minha fala passada, é a fala de uma pessoa que 

não está enclausurada, que não está restrita a um espaço, falo 

isso e sei que causo, realmente, um mal-estar em muitas 

pessoas, principalmente pelo fato de ser um empresário, por não 

viver da política, já disseram-me que sou um extraterrestre 

dentro desta Casa, porque não vivo e dificilmente converso com 

os vereadores desta Casa, porém, rodo muito, vou para outras 

cidades, converso com muita gente e vejo o que acontece. Em 

Mogi Mirim, por exemplo, há famílias passando por extrema 

necessidade, sem leite para o filho tomar, mas, com relação a 

essas pessoas, defensoras de corpo e alma, do Governo Dória, 

sabe-se lá se vai à casa de alguém, se vê essa situação, se 

estende a mão para ajudar, não sabemos, porém, em minha total 

ignorância como político, sendo eu um extraterreste, como 

assim o dizem. Falarei aqui a verdade, tenho coisas para falar 

nesta Casa que ficarão ainda mais contra a minha pessoa, mas 

meu compromisso é com a verdade, não me preocupo em fazer 

“lobby” partidário para reeleger-me nas próximas eleições e 

digo: todo esse confinamento, até o dia 31 de maio, no estado 

de São Paulo, provocará uma convulsão, porque aumentou-se a 

criminalidade, assim como os homicídios, os latrocínios. Um 

pai, vendo seu filho passando fome, acaba perdendo o juízo e já 

escutei, esse comércio de Mogi Mirim, todo fechado, sei que os 

prefeitos queriam reabri-lo, mas as cidades que o fizeram, o 
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governador foi e mandou que fechasse, é o caso da cidade de 

Limeira. Tomadas as devidas precauções sanitárias e medidas 

de saúde, como: usar máscara, não deixar muitos clientes 

juntos, manter o distanciamento, para deixar o comerciante 

trabalhar, produzir, no entanto, paralisa-se tudo, criando uma 

situação ruim para o Governo Federal, porque sabemos que os 

estados estão apinhados de comissionados, assim como está o 

estado de São Paulo, de cabos eleitorais e a dívida pública do 

estado está incomensurável, diria eu impagável. Faça isto, feche 

tudo, crie uma situação caótica, a prova é a testagem, inclusive, 

devia-se comprar testes, acho que eles eram mais importantes 

do que outras coisas, para identificar, realmente, se é Covid. 

Para terminar, senhor presidente, quando ocorreu a fatalidade 

do dia 11 de setembro, em que os Boeing entraram no World 

Trade Center, algumas pessoas, nos Estados Unidos, receberam 

um envelope, com o vírus chamado Antraz, essa gente precisa 

parar de manipular essas coisas em laboratório, porque perderão 

o controle, uma hora criarão um vírus que dizimará a 

humanidade na face da terra. Era somente isso, uma boa semana 

para o povo de Mogi Mirim”. Como o próximo orador, 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues, desistisse da palavra, 

ocupou lugar, na tribuna, o Vereador Tiago César Costa: 

“Senhor presidente, vereadores, vereadoras, primeiramente 

quero deixar os meus sentimentos para as 10 mil famílias, que 

perderam seus entes queridos durante essa pandemia, assolando 

e devastando a nossa população e acho que, conforme o tempo 

passa, ficamos realmente insensíveis às mortes e perdi minha a 

vó, fará um  ano no próximo mês, então, sabemos qual é a dor 

em enterrar um  ente querido, com dignidade, possibilitando 

suas 24 horas no velório, para velá-la e despedirmos, isso não 

tem preço. Muitas vezes falamos tantas besteiras, tantas 

bobagens, há momentos em que penso, quando o Covid pegar 

um dos nosso, não terá velório, apenas uma pessoa para 

enterrar, uma vida que se vai, o discurso mudará, porque 

saberemos na pele o que é isso. O vírus não foi criado para 

derrubar o Governo Bolsonaro, pois está no mundo inteiro, hoje 

o grande problema são realmente as notícias, a desinformação 

e aquilo que destrói o nosso povo em si, porque, cada um quer 
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que se fale o que se quer ouvir e, enquanto não bater em nossa 

porta, não teremos a dimensão do que são essas vidas, essas 

mais de 10 mil famílias que perderam seus entes queridos. Por 

outro lado, há a questão econômica, sim, se houvesse uma 

segurança de abrir, gradativamente, com a certeza e segurança 

de que o vírus não se espalharia, de uma maneira em que 

pudéssemos assegurar a pessoa, mas, lá fora a resposta é 

diferente, sabe-se que transformaram isso em um palanque 

político, de Dória contra Bolsonaro e cada hora o Bolsonaro fala 

um a coisa, contrariando o seu próprio ministro, várias vezes, 

não foi apenas o Mandetta, o novo ministro também, então, não 

sabemos até que ponto poderá se solucionar, porque não há 

liderança responsável hoje, em nosso Brasil, para conduzir esse 

barco, em que há pessoas furando-o, enquanto outros tentam 

tapar para que a água não entre, isto é praticamente o que 

acontece hoje no país. Quem deseja ver a quebra de 

comerciantes? Nenhum vereador que isso, gente, nenhum 

vereador quer ver pessoas passando fome em suas casas, sem 

alimento, foi de nossa vontade que acontecesse isso em nosso 

país, no mundo? Não foi, é difícil, e muito, por isso não me 

posicionei até agora sobre o que é certo e o que é errado, não 

sou médico, não sou sanitarista, sei que se é necessário a compra 

de mais testes, como falou o Vereador Magalhães, fale para o 

prefeito comprar, para testar em Mogi Mirim e aumentar, o 

senhor tem bom trânsito no gabinete, se dá para fazer algo pela 

cidade, busque o diálogo com o prefeito para isso, para que seja 

modificado. Acontece que, hoje, o prefeito aparece apenas em 

obras na cidade e não se fala sobre Corona Vírus, e se ele pode 

aparecer em obras, as quais são realizadas na cidade, como vi 

várias vezes em vídeos, por que ele também não senta para falar 

sobre a Covid-19?! Neste momento falta-se uma liderança e 

Guto não é o prefeito, este, na cidade de Mogi Mirim, chama-

se: Carlos Nelson Bueno, eleito até dezembro de 2020, ele 

também precisa assumir o papel dele e não jogar somente nas 

costas de Dória, porque o STF – Supremo Tribunal Federal, 

decidiu que o município tem autonomia para decidir algumas 

questões também e se o Tribunal de Justiça de São Paulo 

derrubar alguma decisão do prefeito, terá o STF para recorrer e 
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poder manter, é uma questão jurídica que dará para enfrentar. 

São essas as considerações que faço e colocar, acima de tudo, 

de como é doído perder alguém que amamos, por isso estamos 

insensíveis com todas essas perdas, contabilizando porque 

ainda não chegou em nossas casas, pois, quando bater na porta, 

o discurso mudará. Muito obrigado, senhor presidente”. Com a 

palavra, Vereador Alexandre Cintra: “Boa noite, presidente, 

Mesa, vereadoras, vereadores e jornalistas. Vereador Tiago, 

hoje só estou respirando e dormindo tranquilamente, porque, há 

uma semana, quase perdi um parente próximo, por conta do 

Corona Vírus, em São Paulo, com 33 anos de idade, jovem, 

forte, trabalhador, ficou 35 dias internado, somente na UTI - 

Unidade de Terapia Intensiva -, foram sete dias entubado e fará 

uma semana que ele voltou para casa, voltou com uma série de 

sequelas: com dificuldade para caminhar e perdeu a força da 

mão direita, ele conseguiu sobreviver, ficou em um quarto isola 

do na UTI, porque tem um bom plano de saúde, já que trabalha 

em uma multinacional, em São Paulo. A partir desse momento, 

a própria família decidiu que não assistiriam aos telejornais, 

presenciei isso tudo e não é brincadeira, é verdade, estamos em 

novena para a reabilitação dele, para todos os profissionais de 

saúde e para todos os enfermos. Cada vez que vejo 

depoimentos, inclusive, não tenho nada contra o Presidente 

Bolsonaro, mas confesso que seu pronunciamento, dizendo que 

faria um churrasco, ele não o fez, porém, como pode um 

presidente estar, em um final de semana, passeando como 

“playboy”, em sua moto aquática, parado em um lago?! É muito 

contrastante, ao mesmo tempo, vê-se uma bonita manifestação 

do Ministro da Saúde, falando sobre o dia das mães e das 

mortes, mas, como é que fica? Onde está essa humanização? 

Todos estão muito confusos, crise: sanitária, política, 

econômica, estão todos confusos. Não autorizo minha mãe a 

assistir nada, a não ser programa de humor, shows, porque ela 

está apavorada com tudo isso e esse pavor chegará, hoje mesmo 

recebi um comunicado de minha empresa, com o corte de 50% 

de meu salário, então, vemos uma entrevista, a qual todos já 

possuem conhecimento, da Secretária especial de Cultura, 

Regina Duarte, segundo ela, a classe a adora, mentira! 
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Despreparada, alucinada, está vivendo em Nárnia, ela está de 

brincadeira, como ela fala que “estamos carregando o cemitério 

nas costas”? Mas as pessoas estão morrendo, mais de 11 mil 

pessoas morrendo e ela querendo o que? “Sejam lever”, como 

o ser diante disso? Com aquele absurdo no Rio de Janeiro, com 

hospitais federais, UTIs, enquanto as pessoas são tratadas a 

cuidadas em cadeiras?! O que faz o Presidente Bolsonaro, que 

durante anos foi deputado, eleito pelo Rio de Janeiro, e vira as 

costas para aquele estado, apenas para não dar o braço a torcer 

para o Witzel?! É muita loucura, sou da área de eventos, há 

pessoas que vivem apenas disso e não tem de onde tirar esse 

dinheiro, o setor foi profundamente afetado, não tem para onde 

ir e não tem para onde olhar, não tem uma luz no fim do túnel, 

a não ser a vacina. Desculpem-me o desabafo, boa semana a 

todos”. Com a palavra, Vereador André Albejante Mazon: 

“Poucas vezes identifiquei-me tanto com uma fala, como na de 

hoje, do nobre Vereador Magalhães, desde o começo até fim, 

até quando cita o termo “extraterrestre”, acho que não é somente 

eu e você, pois acho que há ainda outros nessa situação, a 

minoria, Setoguchi é alguém que poderia citar. Quero pegar um 

trecho da fala de Magalhães, sendo algo que cobro há algum 

tempo, inclusive já fiz o pedido, por ofício, ao prefeito, quando 

as sessões ainda estavam suspensas, com a questão do exame, 

acho que a população precisa urgentemente começar a testar, 

pois precisamos voltar à normalidade, o tipo de política 

realizada, principalmente pelo governo do Estado, muito me 

preocupa, porque uma coisa é colocar a população em 

quarentena, acho que isso é o certo e deve-se fazer, porém, o 

tempo em que a população está em quarentena, os governantes 

têm de oferecer a estrutura, montando-a para que ela termine. 

Vejo um governo colocando todos em quarentena, sem fazer 

nada para preparar o povo para sair dela e uma das formas, 

usadas pela China e Espanha, esta, com uma pandemia 

classificada a segunda mais grave da Europa, usou e já voltou, 

liberando o povo para voltar à rua, usando exatamente a 

checagem em massa da população, para fazer teste para 

descobrir quem está infectado e quem não, ele não é por meio 

sanguíneo, ele é relativo a imunidade, por isso é rápido, 
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inclusive, em que constata quem já criou anticorpos para o vírus 

e passou por ele, porque para a pessoa que já se contaminou, o 

vírus deixa de ser um risco para a população, deixando de o ser, 

ele pode volta à normalidade. Há dúvidas e possibilidade de 

vacina, seria perfeito se soubéssemos e prevíssimos o 

surgimento dela, porém, há 30 anos procura-se uma vacina para 

a Aids e até hoje não encontraram, será que temos condições de 

esperar uma vacina, por anos, para sair uma vacina contra o 

Corona Vírus, para acabar com a querentena? Não existe essa 

possibilidade com relação a ela, por esse motivo acho que a 

cobrança deveria ser nesse sentido, para que o governo faça a 

sua parte, para que possamos retornar com a vida normalmente. 

Quando a administração veio a esta Casa, para falar sobre as 

ações tomadas pelo Corona Vírus, no hospital de campanha, 

local em que ocorreu o processo de negociação com o governo 

do estado, é algo maravilhoso que, infelizmente, não ocorreu 

ainda, mas espero que aconteça, para aumentar o número de 

leitos e começar a liberação do povo, gradativamente, de forma 

controlada para volta à rua, para sua normalidade. Uma semana 

abençoada a todos”. Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: 

“Não estamos preparados. Hoje, aqui, quantas vezes tocamos 

em nossas próprias máscaras? Quantas vezes ouvimos sobre: 

lavar as mãos; espirrar e cobrir com o cotovelo; não levar as 

mãos aos olhos; ao espirrar ou tossir, colocar o cotovelo e 

manter a distância?! Baterei na tecla de que precisamos, em 

minha opinião, estudar urgentemente a possibilidade das 

sessões on-line, temos de nos transitar entre os outros para 

chegar até o púlpito, por exemplo, para assinarmos, está 

comprovado de que máscara com máscara estaremos imunes? 

Somos as pessoas quem elabora as leis, muitos vereadores, há 

muito mais tempo, antes do surgimento do Corona Vírus, 

sugeriram um microfone para cada mesa e hoje faz a diferença, 

porque, quantos de nós, chega aqui e toca o microfone?! 

Colocamos as mãos na madeira, cobramos o outro e 

esquecemos, são os detalhes, não podemos ficar paranoicos, 

porém temos de começar por nós mesmo. Se cada um tivesse o 

seu microfone, a Câmara tem autonomia, não temos o 

isolamento um do outro, por exemplo, alguém vem gentilmente 
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entregar uma moção para que eu assine, vocês acham que 

negarei e pedirei para manter distância? É lógico que a pessoa 

vem ao lado, eu fiz, emprestarei a caneta de Geraldo, ficarei 

paranoico, com cada objeto que se toca, lembrar de usar o gel, 

porém, em meu entendimento, temos sim a possibilidade de 

sessões on-line e como disse na sessão passada, Vereador 

Moacir e Vereador Cristiano, isso não é gasto, é investimento, 

pois não estamos imunes e podemos contrair o vírus do Corona, 

lógico, para assim pensarmos diferente?! Vamos nos prevenir e 

prepararmos, estamos no século 21! Como falado na tribuna: 

façamos a nossa parte, corremos contra o tempo, literalmente, a 

frase: “não temos pressa, mas não percamos tempo”, temos de 

ser exemplo e segundo a OMS – Organização Mundial da 

Saúde, é necessário o isolamento. Na sessão passada, com os 

assessores, havia muita gente, hoje há um número reduzido, 

sim, mas mesmo assim, voltaremos para nossas casas. Vivencio 

uma situação particular, todos sabem, todos os dias vou ao 

hospital, não somos imunes, usemos o bom senso com a 

tecnologia a nosso favor, para nos prevenir e prevenir as pessoas 

queridas, que podem e estão no grupo de risco, é de sua total 

responsabilidade, não vou para a pessoal, como disse o prefeito, 

sendo ele desse grupo, pois é de responsabilidade dele, pois é 

corresponsável. Obrigado e boa noite”. Com a palavra, 

Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente e 

nobres pares, no grupo do Democratas, acabamos de receber de 

nosso Presidente, Tiago Toledo, um decreto em que Bolsonaro 

acabou de fazer, liberando as academias e salões de beleza, nos 

serviços essenciais, mas não quer dizer que amanhã eles 

poderão voltar, pois dependerá dos decretos: municipal e 

estadual, para a possível volta, acredito que seja válido, porém, 

tudo tem de ser com restrição. Quero ressaltar que estive com a 

Secretária Leila em um trabalho, em andamento, 700 cestas 

básicas foram doadas às famílias carentes, dessa quantidade 

chegaram 200, das duas mil compradas e as outras 500 vieram 

do Fundo Social, das 700, 500 são de famílias carentes, como 

diz Leila, “na extrema pobreza”, em acompanhamento no ano 

passado, 200 foi do pessoal que protocolou, do CRAS - Centro 

de Referência de Assistência Social -, para solicitar a cesta, já 
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que muita gente perdeu o emprego, a condição de vida que se 

tinha com seus salários, o que dificulta. Mais uma vez ressalto 

a importância da indicação que fiz hoje, referente a merenda em 

casa para os alunos, em forma de marmita, pois como já visto, 

são 500 famílias em situação de extrema pobreza, colocando 

quatro por família, são duas mil pessoas nessas condições, na 

cidade de Mogi Mirim, por isso precisamos olhar por elas, 

assim como o prefeito municipal e a administração municipal, 

precisam ter os olhos voltados para elas, e perguntei se haverá 

outras compras de cestas, afirmaram-me que sim e que a 

logística é até difícil, porque, na hora da entrega da cesta, às 

vezes não se tem ninguém em casa para receber, outras é porque 

é pesada e a pessoa não consegue carregar, com isso contribui 

para a dificuldade na logística de entrega, porém, quero tecer 

elogio à Secretaria de Assistência Social, pelo trabalho 

desenvolvido, pois é importante para muitas famílias de nossa 

cidade. Uma outra preocupação, por qual procurei Leila na 

semana passada, porque ligaram do Jardim Longatto, havia dois 

moradores de rua dormindo na Praça da Criança, fui para 

conversar com ela e no outro dia ela mandou a equipe para o 

local, vi que há um sério problema com relação os moradores 

de rua em Mogi Mirim, em que a maioria não quer ajuda, fiquei 

pasmo em ver, não quer internação, assim como uma menina 

que lá estava, ela tem família em Itapira e não quer voltar para 

sua família, perguntei à Leila sobre albergue e pernoite, mas a 

maioria não aceita, porque em lugares fechados não é permitido 

ingerir bebidas alcoólicas, tampouco de drogas, o que eles não 

aceitam, fiquei pasmo com esta situação, de não querer ajuda, 

na maioria dessas pessoas. Falei à Leila, dá muito dó, pois 

dormiram na praça e os próprios moradores acabam ajudando, 

porém, os cobertores que deram, deixaram no local e não 

levaram, é uma situação difícil, um desafio para a administração 

pública, é também para nós, legisladores, representantes do 

povo, para tentar criar políticas em favor deles, vi o emprenho 

que Leila tem por eles, assim como a fantástica equipe de 

assistência social, as assistentes que trabalham pela Prefeitura 

Municipal são nota mil, pois, o jeito que lidam e conversam com 

a pessoa, falo porque acompanhei e vi como funciona. 
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Parabéns, Leila, pelo trabalho, os moradores de rua é um desafio 

para o Poder Executivo e para nós, para elaborar e criar 

indicações de política públicas para ajuda-los. Obrigado, senhor 

presidente, uma ótima semana a todos”. Com a palavra, 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Senhor presidente, 

membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, 

jornalistas presentes e internautas, Gerson, continuamos com o 

problema das queimadas, no final de semana ocorreu uma 

interessante, na zona sul da cidade, entrei em contato com 

Nelsinho Bertolazi, gerente de fiscalização, e realizou um 

excelente trabalho, foi e descobriu o local em que ocorreu a 

queimada e uma multa será aplicada no valor de R$ 32 mil em 

toda área que compreende o lugar, são vários terrenos e vários 

proprietários, se não me engano, mas o total é este de R$ 32 mil, 

de multa, é bom ver que isso acontece, porque é uma luta de 

muitas pessoas, principalmente da Casa. Quero agradecer 

também ao Secretário Cunha, que atendeu a um pedido nosso, 

certo, Vereador Fábio Mota? Em um trabalho realizado na Rua 

Nelson Vital do Prado, próximo a creche Equipotência, gostaria 

que você fizesse, por favor, um agradecimento pessoal a ele, 

pelo rápido trabalho. Vereador Marcos Gaúcho, a ambulância 

não é minha, é que a emenda parlamentar determinava que a 

ambulância ficasse à disposição da UPA - Unidade de Pronto 

Atendimento -, então, precisei consultar o Deputado Barros 

Munhoz para que ele liberasse e não desse problema, para 

depois ver o que não está em uso, o que fizemos. Bom, 

presidente, não fui eleitor de Dória, perdi a eleição, em São 

Paulo e no segundo turno não fui eleitor para a presidência, meu 

candidato à presidência ficou pelo caminho, assim, não tenho 

compromisso nem com o presidente, nem com o governador do 

estado, porém, o presidente tem compromisso com a nação e o 

governador com o estado. Respeito a opinião de todos e como 

sempre digo, gosto que respeitem a minha, mas hoje, vivemos 

um momento muito complicado na questão da saúde e se 

analisarmos a situação, teoricamente a cidade de Mogi Mirim 

está calma, até quando não sabemos, o que se fez até hoje, na 

questão de isolamento e de distanciamento social, foi para 

prevenir que nossos sistemas de saúde, sendo eles um caos, 
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ficassem piores ainda, este foi o objetivo e a intenção: salvar 

vidas! Foi dito aqui, por várias vezes, realmente, vemos com 

outros olhos quando não é conosco. Hoje, a cidade de Mogi 

Mirim, registra mais três casos de pessoas suspeitas de 

contágio, estas três da área da saúde, pessoas que estão na frente 

e preciso dizer a vocês, aos senhores e senhoras, que, 

recentemente, passamos os 15 dias fatídicos com minha nora, 

ela disse para mim: “sogro, quando me avisaram que eu ia para 

a Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), falei que tinha 50% 

de chance de voltar”, graças a Deus isso foi possível, ela voltou, 

mas foram dias de muito sofrimento, vocês não têm noção do 

que é isso, você tem, Alexandre, mas quem tem muito próximo, 

não tem noção do que é isso e lamento que a doença, que a vida 

das pessoas, foram colocadas à frente do ideal político, não por 

eles, muito mais pela população, por aqueles que são 

marqueteiros, cabos eleitorais de Dória e de Bolsonaro, do que 

dos próprios políticos. Não gostaria de estar na pele de 

Bolsonaro, nem de Dória, que tentam, de todas as maneiras, 

conter o pior e não conseguem, são 11 mil vidas, isso tem preço, 

senhores?! Quando acontecer com os senhores, vocês verão que 

não tem preço. Boa noite”. Com a palavra, Vereador Gerson 

Luiz Rossi Junior: “Senhor presidente, nobres vereadores, hoje 

tivemos três projetos do Executivo de âmbito social e quero 

destacar um deles, o de N.º 34, em que cria a casa dos 

Conselhos, a casa já existe, é um local para receber a reunião 

dos Conselhos Municipais, porém, queria reforçar, como já fiz 

em outras oportunidades, da importância que têm os Conselhos 

Municipais na gestão pública, pois é o espaço mais democrático 

que o Poder Executivo abre para a sociedade civil, porque, 50% 

dos Conselhos é Poder Público e os outros 50% é sociedade 

civil, e lá são deliberados e consultados sobre políticas públicas 

dos mais diversos segmentos, são dezenas de Conselhos 

Municipais. Quero dizer que essa casa dos Conselhos, que está 

em processo de regulamentação, criação e institucionalização, 

farei um requerimento para a semana que vem, porque é preciso 

ampliar a divulgação e, no inciso IX, conta: “divulgar 

amplamente as atividades da Casa dos Conselhos”, é importante 

que a prefeitura o faça, pois já fiz requerimentos passados 
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pedindo isso, mas não o foi feito, quem sabe agora, com essa 

lei, possa divulgar as datas e reuniões realizadas mensalmente 

dos Conselhos Municipais, pois é importantíssimo, uma vez que 

nós, vereadores e população, podemos participar, sendo 

ouvintes dessas reuniões, para discutirmos sobre a gestão, 

política pública, por isso é fundamental que a gestão realize a 

divulgação dessas reuniões. Quero falar também sobre o outro 

Projeto de Lei, o de N.º 30, “denominando a Rua 8 (oito) do 

Residencial Boa Vista de ‘ARMELINDO ARTUR 

PISSINATTI’”, estávamos com André Pissinatti, o Técnico em 

Edificações, ele veio, porém, não pôde acompanhar por conta 

da proibição, ele é filho de Sr. Armelindo e agradece a todos os 

vereadores pela lembrança e por terem deliberado essa votação 

de hoje. Quero deixar registrado a presença de André e seu 

pedido, para que seu pai fosse homenageado, deliberado hoje 

por esta Casa, obrigado e boa semana a todos”. Com a palavra, 

Vereador Luís Robert o Tavares: “Boa noite, senhores 

vereadores, vereadoras, pessoal da internet, jornalista, boa noite 

a todos. O assunto de hoje, assim como o do mês passado e os 

próximos meses que virão, é referente ao coronavírus. Nós, 

brasileiros, pagamos caro por falta de comunicação entre o 

governador e o presidente, independentemente de quem tenha 

razão, ou não, e a falta dela não houve na eleição, quero deixar 

claro isso, porém, acontece agora e pagamos caro por isso, pois, 

hoje, a dificuldade em se manter um lar, ser pai e ver um filho 

de 22 anos, que tinha toda liberdade em voar por aí, hoje está 

lá, trancado em um quarto; uma filha, com 18 anos, que não sai 

do quarto de jeito nenhum e outra filha, de 16 anos, que ainda 

estuda, essa é a realidade de toda família e quantas pessoas estão 

com depressão?! Imaginem, no final de março tínhamos um 

evento abordando o tema sobre depressão, em Mogi Mirim, 

uma jovem, moradora do Parque das Laranjeiras, chamada 

Ianca Ribeiro, em conjunto com mais jovens, fariam um evento, 

contando com várias pessoas, como autoridades, inclusive, o 

Major Daniel era um dos palestrantes, pois ele possui esse lado 

de conversar com os jovens, para falar sobre isto, sobre a 

depressão, as pessoas que tiram a própria vida. Nossos 

governantes, infelizmente, pensam politicamente e não no 
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povo, pensando apenas em administrar, consequentemente, 

pagamos por isso, infelizmente. Senhores vereadores, quero 

apenas informar que o Deputado Federal Capitão Augusto, 

enviou-me, no dia 08 de maio, comunicando, como vereador do 

partido, que a cidade de Mogi Mirim receberá a verba no valor 

total de mais de R$ 10 milhões, esse é o valor que a cidade 

receberá do Projeto N.º 39/2020 e, em suas palavras: “conte 

comigo para fiscalizar”, porque lá votaram a favor e não tem 

como vir a Mogi Mirim para fiscalizar, porém, cabe ao vereador 

do partido, como também aos vereadores, de fiscalizarmos. 

Vereador Cristiano Gaioto e eu fizemos um projeto de lei, o 

qual deverá ser lido na próxima sessão, espero que passe 

rapidamente pelas Comissões, porque, além de fiscalizarmos, 

precisamos fazer leis para fiscalizar esse dinheiro, que é 

utilizado pelo prefeito, acredito que Mogi Mirim está indo bem, 

trabalhando bem com a saúde, mas espero que atrás de tudo isso 

esteja a honestidade e que não tenha ninguém levando dinheiro 

por fora, por isso fizemos o projeto de lei, que deva ser lido na 

próxima sessão, que ajudará a todos os vereadores a fiscalizar a 

administração municipal. Era isso o que tinha para falar, sobre 

o Corona Vírus e a situação, principalmente sobre os governos 

e nunca mais voltarei com essas palavras, prestarei muita 

atenção quando eleger um presidente, um governador, porque, 

eleger um para ficar com essas briguinhas, enquanto o povo 

paga, isso não é uma novela, nem um filme, isso é a vida real, 

muitas pessoas morreram no Brasil, segundo informações, essa 

situação dobrará no início do próximo mês, eles não se 

importam conosco, somos nós quem devemos mudar este país. 

Um grande abraço e boa semana a todos”. Ato contínuo, o 

Senhor Presidente da Câmara, Vereador Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino, solicitou ao 1º Vice-Presidente, 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha, que ocupasse a direção 

dos trabalhos. O Senhor 1º Vice-Presidente ocupou a direção da 

Mesa e facultou o uso da palavra ao Vereador Manoel Eduardo 

P. da Cruz Palomino: “Senhor presidente, nobres colegas 

vereadores, imprensa, pessoas que nos assiste ao vivo e pelo 

YouTube, uma boa noite a todos. Vereador Cinoê, diante a seu 

discurso, claro, não poderia deixar de vir aqui, como presidente, 
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autor do Ato da Mesa, em conjunto com os demais vereadores 

que compões a Mesa, de posicionar-me, quero dizer que 

respeito muito a sua opinião e imediatamente acatei o seu ofício, 

pedindo a suspensão das sessões, para que fossem sessões on-

line, o fiz e remeti ao jurídico para  parecer, quero dizer que, 

como já o fiz na semana passada. É uma preocupação da Mesa 

há tempo, porém, gostaria que, depois de minha fala, todos os 

vereadores se manifestassem, por meio de ofício ou em nosso 

grupo de WhatsApp, pois é importante saber a opinião de todos, 

uma vez que vemos uma grande dificuldade em realizarmos as 

sessões on-line, embora hoje tenhamos acesso à tecnologia, 

como o senhor disse, porém, é algo muito sério, e, se algum 

vereador presente souber de alguma sessão on-line, que deu 

certo, cite algum município, que hoje faz a sessão on-line, para 

entrarmos em contato e saber o programa que usam, porque 

tentei pesquisar, mas não consegui resposta. Por isso, peço a 

ajuda para ver se teremos de comprar um software e 

desenvolvê-lo de alguma forma, porque hoje não é possível, já 

há a inviabilidade de Marcos Gaúcho não ter internet, assim 

como Moacir, lógico que é algo que, como o senhor disse, 

alguém possa custear, entendo que seja pela Câmara, é algo que 

possamos tentar, porém leva tempo, pela implantação, entre 

outras coisas. A Mesa entende que ninguém está em isolamento 

total, ninguém nesta Casa está trancado em sua residência, 

todos estão em seus afazeres, alguns trabalhando, ninguém 

deixou de ir ao supermercado, como o senhor disse, que vai ao 

hospital, tem que ir, entendo perfeitamente a situação, a questão 

é que ninguém está em isolamento total, então, no momento, 

vereador, o que senhor sugere, para que não tenhamos sessões 

presenciais, o senhor pede para que esta Casa seja fechada. Não 

posso permitir que nós, vereadores, fiquemos em isolamento, 

sem nos expormos a qualquer situação de risco e que os 

assessores, os funcionários da contabilidade, secretaria, venham 

a esta Casa para trabalhar, estão teremos de realizar totalmente 

em Home Office, todos os servidores, funcionários, para não 

voltar o atendimento ao público, ou seja, é algo muito 

complicado e demanda uma discussão. Sobre a forma como foi 

colocado, tenho que me expor, porque parece que não nos 
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preocupamos, mas estamos, sim, hoje vemos aqui, a partir deste 

momento, não haverá a presença de nenhum assessor 

parlamentar, funcionários apenas o essencial, apenas Cândida 

cuidando da parte de atas e secretaria, somente a imprensa, há 

um plenário enorme e fizemos a questão do isolamento, porém, 

é do bom senso de cada um, de usar realmente a máscara, se 

estou aqui com ela e não está funcionando, logo, a OMS – 

Organização Muncial da Saúde, não disse a verdade quando diz 

que a máscara é uma forma de prevenção, porém estamos 

utilizando, assim como o  álcool, se seguirmos todas as medidas 

de segurança, teremos condições de realizarmos as sessões 

presenciais, tentamos e buscamos, pois queríamos muito 

realizar as sessões on-line, tínhamos o desejo de sermos 

pioneiros, mas vimos a dificuldade. Gostaria que todos os 

vereadores opinassem em relação a essa situação, se realmente 

tem que ter, ou se fecharemos a Câmara e manter como no 

primeiro Ato, em que mantivemos a Câmara fechada, sem 

atendimento ao público, sem nenhum funcionário aqui dentro, 

é algo em que peço a compreensão também, para que vejam o 

lado e a dificuldade em que temos de implementar essa forma, 

por isso quero saber qual a Câmara que realiza, hoje, a 

trasmissão on-line, pesquisei porém não há nenhuma, 

lavantemos e vejamos quem deu certo, quem utiliza, qual é o 

custo. Hoje, na reunião da Mesa, decidimos manter suspensos 

todos os contratos que tínhamos de agendamento de licitação, 

de compra, paramos tudo, porque nos preocupamos com a 

relação da devolução do duocécimo e dinheiro, para 

destinarmos à saúde. A compra e modernização do plenário 

estava pronta, apenas faltava a definição de pregoeiros, seria 

realizada a compra dos microfones para cada mesa, a melhoria 

do áudio, os telões para o acompanhamento das votações, 

enfim, foram suspensas porque não é o momento de gastar com 

isso, essa foi uma decisão da Mesa, a Câmara funcionou assim 

há tanto tempo com todos os presidentes que passaram, não 

podemos também dizer que esta Mesa é omissa com as 

obrigações e deveres que tem esta Casa, pois tomamos a frente 

de tantas coisas coisas importantes, como a saída do Palácio de 

Cristal, como a reforma administrativa, a abertura de concurso, 
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algo que terá prejuízo, infelizmente, por conta dessa pandemia, 

a compra de mobiliário, enfim, estamos realmente colocando a 

“mão na massa” e ficamos de mãos atatas diante a uma situação 

como essa. Assim, Cinoê, peço apenas um pouco de 

compreensão, pois, entendo sim o seu posicionamento, mas 

acaba envolvendo muitas coisas, como se parármos com as 

sessões presenciais, entendo que nenhum funcionário ou 

assessor poderá trabalhar, temos de levar isso a todos. É isso o 

que tinha a dizer, mais uma vez peço a compreensão de todos e 

a ajuda, nesse momento preciso do apoio de todos, no sentido 

de indicar e me ajudar a encontrar essa solução. Boa noite a 

todos. Não disse que você falou, pelo contrário, se você sugere 

que não tenha sessão na Câmara, acho que todos conseguiram 

entender, concordam, vereadores? Fazemos on-line e os 

funcionários, trabalham normalmente, eles sim e não podemos 

ficar aqui, com distancioamento, respeitando-o, se for para ser 

on-line e não pudermos ter a sessão presencial, não concordo 

que os funcionários e assessores venham até aqui e exponham-

se a situação de risco”. Novamente na direção dos trabalhos, o 

Senhor Presidente Câmara, Vereador Manoel Eduardo P. da 

Cruz Palomino, facultou o uso da palavra, ao Vereador Marcos 

Antônio Franco: “Boa noite a todos. Não discordo com a fala 

de nenhum vereador, cada um tem sua própria opinião e 

Vereador Marcos Gaúcho é fechado com Bolsonaro. Quero 

dizer aos nobres vereadores que trabalho há 14 anos na área da 

saúde e muitas vezes venho aqui para reclamar sobre o que 

acontece, inclusive, na época era minha secretária, quero 

agradecer a alguns vereadores que me acompanharam na casa 

de alguns pacientes, acho engraçado os políticos se 

preocuparem agora com as pessoas, sei que há o problema do 

Corona Vírus, não sou burro, trabalho na saúde, porém, meu 

irmão veio de Brasília e ficou dez dias aqui, ele e seus dois 

meninos voltaram para sua cidade por conta da H1N1, se 

preocupam com o Corona Vírus, mas esquecem-se da dengue e 

de tantas outras coisas, sei que o Corona é um problema e 

concordo, mas, falo a vocês que, há 13 anos, fui para Ribeirão 

Preto, o Hospital de Base buscou um paciente que morava no 

bairro Maria Beatriz e assustei em ver as macas nos corredores, 
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e onde estavam os políticos nessa época? Fui também a 

Campinas, buscar sangue para uma criança, às 23 horas, antes 

do Corona Vírus, disse à enfermeira que queria ir ao banheiro, 

entrei e voltei correndo, o banheiro sujo, com um cheiro forte 

de urina, vejo então uma mulher, de camisola, descalça, com o 

soro na mão, entrando naquele banheiro nojento. Trabalho na 

saúde há 14 anos e quando venho a esta Casa para falar, o faço 

com propriedade, assim como quando ligue para Maria Helena, 

pedindo socorro a ela, sobre o oxigênio, falaram que não 

faltava, mas trabalho lá, vai mentir para mim?! Maria Helena, 

você sabia que não estou nem levando paciente para casa e sabia 

que diminuíram os óbitos no cemitério?! Estranho, não é?! 

Claro que devemos tomar todos os cuidados. Minha mãe foi ao 

cabeleireiro, quando ela pagou os R$ 25, ele chegou a chorar, 

porque ele paga o aluguel do estabelecimento que trabalha e o 

aluguel de sua casa, com o valor, ele compraria o que comer. 

Sabem o que mais me irrita? Cargo comissionado, vereador, 

prefeito, secretário, governador, deputado, senador, há 3 anos e 

5 meses que estou como vereador e meu salário nunca atrasou, 

são 4.060 reais, há alguns internautas que não sabem o que 

acontece aqui e falam que ganhamos 8 mil reais, porém, o 

salário de vereador não atrasa, tenho pena desses pais de família 

que perderam seus empregos, veremos as consequências daqui 

há a um, dois meses, com depressão, aí sim haverá mortes e 

lotará o cemitério. Enquanto fica essa briguinha entre 

governador afrontando o meu Presidente Jair Messias 

Bolsonaro, porque ele não usou o Dória para ganhar como 

presidente, mas ele usou o nome do presidente para estar onde 

está. Que Deus abençoe ao nosso presidente, pois não é fácil, 

eu trabalho na saúde e sei o que acontece, político nenhum 

nunca se preocupou com paciente em Mogi Mirim, nunca! Vejo 

as consequências lá dentro, sei há 14 anos, pois, quando falo, o 

faço com propriedade. Boa noite a todos”. Como não houvesse 

mais oradores inscritos para falar em “Explicação Pessoal”, o 

Sr. Presidente determinou fosse guardado um respeitoso 

MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento dos senhores Maria 

Helena da Silva, Milton Francisco Melo Dante, Adilson 

Valdecir Barbosa, Edel da Silva Pimenta, Ercília de Arruda e 
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Silva Machado, Professora Adriana Mara Andrade, José 

Eduardo de Souza e para as mais de 11 mil vítimas da Covid-19 

em todo o Brasil. 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 21h15 do 

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

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

devidamente assinada. 


