CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA

Presidida pelo Vereador Benedito José do Couto;
Secretariada pelo Vereador Luís Roberto Tavares.

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e
doze realizou-se na Sala das Sessões "Vereador Santo Róttoli", da
Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo Vereador
Benedito José do Couto e Secretariada pelo Vereador Luís Roberto
Tavares, a Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Ano da Décima
Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Mogi Mirim,
previamente programada e devidamente convocada nos termos da
Relação da Matéria, datada de 30 de janeiro último. Às 18h30,
feita a primeira chamada nominal dos Senhores Vereadores pela 1ª
Secretária, nos termos do disposto no art. 109 da Resolução nº 276,
de 9.11.2010 (Regimento Interno vigente) e constatando-se haver
número legal para o início dos trabalhos, conforme dispõe o art.
106 da já citada Resolução, eis que se encontravam presentes os
Senhores Vereadores: Benedito José do Couto (1), Professor Cinoê
Duzo (2), Daniel Gasparini dos Santos (3), Dayane Amaro Costa
(4), João Antônio Pires Gonçalves (5), Engenheiro Agrônomo
Jorge Setoguchi (6), Laércio Rocha Pires (7), Leonardo David
Zaniboni (8), Luís Roberto Tavares (9), Professor Luiz Antônio
Guarnieri (10), Assistente Social Luzia Cristina Côrtes Nogueira
(11), Professor Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino (12),
Marcos Bento Alves de Godoy (13), Professora Maria Helena
Scudeler de Barros (14), Osvaldo Aparecido Quaglio (15) e
Waldemar Marcurio Filho (16), conforme, aliás, se vê das
respectivas assinaturas apostas à Folha de Registro de
Comparecimentos e Faltas dos Senhores Vereadores às Sessões da
Câmara, anexa ao final da presente Ata, o Senhor Presidente deu
por iniciados os trabalhos da presente Sessão. O seu primeiro ato
foi comunicar aos Vereadores o teor da Portaria nº 9/13, subscrito
pelo Prefeito Luís Gustavo Antunes Stupp, “nomeando o Vereador
Doutor Ary Augusto Reis de Macedo pata o cargo de Diretor do
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Departamento de Saúde, a contar de 1º de janeiro do corrente
exercício”. Diante do fato, o Senhor Presidente avocou o art. 45 da
LOM, combinado com o art. 79, § 2º da Resolução nº 276, de
9.11.10 (Regimento Interno vigente) e chamou a PROFESSORA
MÁRCIA RÓTTOLI DE OLIVEIRA MASOTTI, 1ª Suplente da
coligação PR/PRB/PP/PDT para prestar o compromisso constante
do Regimento Interno. Após adentrar ao plenário e prestar o
aludido compromisso, o Senhor presidente, Vereador Benedito José
do Couto, deu posse à Vereadora Professora Márcia Róttoli de
Oliveira Masotti, convidando-a a tomar o assento especialmente
reservado e participar desta e das futuras sessões legislativas, até
findar a licença do titular. Após aplausos calorosos dos colegas de
Vereança, a Vereadora Professora Márcia Róttoli de Oliveira
Masotti recém-empossada respondeu à chamada (17) e tomou lugar
em plenário. Em seguida, foi à tribuna para agradecer a presença de
seus familiares, os colegas, seu companheiro de vereança, Vereador
Administrador Leonardo David Zaniboni e também os de
coligação. Por fim, saudou os 660 eleitores que possibilitaram que
ela fosse nomeada a primeira suplente. Em atendimento ao art. 33
do Regimento Interno, o Senhor Presidente anunciou a composição
das Comissões Permanentes da Câmara para o próximo biênio, e
suspendeu a sessão às 18h40. Rebrindo os trabalhos às 19h25, o
Senhor Presidente proclamou os membros das COMISSÕES
PERMANENTES – BIÊNIO 2013/2014 , Comum Acordo - Art.
33, § 1º do Regimento Interno 1. COMISSÃO DE JUSTIÇA E
REDAÇÃO: 1. Presidente – Vereador Administrador Leonardo
David Zaniboni; 2. Vice – Vereadora Professora Maria Helena
Scudeler de Barros; 3. Membro – Vereador Professor Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino; 2. COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO: 1. Presidente – Vereador Laércio
Rocha Pires; 2. Vice – Vereador João Antonio Pires Gonçalves; 3.
Membro – Vereador Engenheiro Agrônomo Jorge Setoguchi; 3.
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E
ATIVIDADES PRIVADAS: 1. Presidente – Vereador Professor
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino; 2. Vice – Vereador
Osvaldo Aparecido Quaglio; 3. Membro – Vereador Waldemar
Marcurio Filho; 4. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E
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ASSISTÊNCIA SOCIAL: 1. Presidente – Vereador Daniel
Gasparini dos Santos; 2. Vice – Vereadora Dayane Amaro Costa: 3.
Membro – Vereadora Assistente Social Luzia Cristina Côrtes
Nogueira; 5. COMISSÃO DE DENOMINAÇÃO DE VIAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS: 1. Presidente – Vereador Luís
Roberto Tavares – PSDB; 2. Vice – Vereador Marcos Bento Alves
de Godoy – PDT; 3. Vereador João Antonio Pires Gonçalves –
PMDB; 4. Vereador Professor Cinoê Duzo – PSD; 5. Vereador
Daniel Gasparini dos Santos – PV; 6. Vereador Administrador
Leonardo David Zaniboni – PR; 7. Vereadora Assistente Social
Luzia Cristina Côrtes Nogueira - PSB; 8. Vereador Waldemar
Marcurio Filho – PT; 9. Vereador Laércio Rocha Pires – PPS; 6.
COMISSÃO DE EMENDAS À LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL: 1. Presidente – Vereadora Dayane Amaro Costa –
PDT; 2. Vice – Vereador João Antonio Pires Gonçalves – PMDB;
3. Vereador Daniel Gasparini dos Santos – PV; 4. Vereador
Engenheiro Agrônomo Jorge Setoguchi - PSD; 5. Vereador
Professor Luiz Antônio Guarnieri – PT; 6. Vereadora Assistente
Social Luzia Cristina Côrtes Nogueira. – PSB; 7. Vereador
Professor Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino – PPS; 8.
Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio – PSDB; 9. Vereador
Administrador Leonardo David Zaniboni – PR; 7. COMISSÃO
DE
EXAMES
DE
ASSUNTOS
INDUSTRIAIS
E
COMERCIAIS: 1. Presidente – Vereadora Dayane Amaro Costa;
2. Vice – Vereador Daniel Gasparini dos Santos; 3. Membro Vereador Professor Luiz Antônio Guarnieri. Sala das Sessões
“Vereador Santo Róttoli”, em 4 de fevereiro de 2013. Vereador
Benedito José do Couto, Presidente. Vereador Luís Roberto
Tavares, 1º Secretário. Posto isto, conforme o disposto no art.
106, parágrafo único, da citada Resolução, convidou o Vereador
Luís Roberto Tavares para que procedesse a leitura de um salmo da
Bíblia. Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte
reservada ao "EXPEDIENTE", o Senhor Presidente submeteu à
apreciação do plenário a Ata da Quadragésima Sessão Ordinária,
realizada em 10 de dezembro de 2012, a qual, depois de achada
conforme e aprovada, foi devidamente assinada pelos Vereadores
Benedito José do Couto e Luís Roberto Tavares, respectivamente,
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Presidente e 1 º Secretário. Foram dadas como lidas as atas de
Instalação da Décima Sexta Legislatura e Posse dos Vereadores,
Prefeito e Vice-Prefeito e também de eleição dos membros da Mesa
da Câmara para o biênio 2013/2014. Na sequência deu ciência à
Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1. Ofícios
comunicando as Lideranças que seguem: do PPS para o Vereador
Professor Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, no biênio
2013 e 2014; do PSDB para Vereadora Professora Maria Helena
Scudeler de Barros; do PSD para o Vereador Professor Cinoê
Duzo; do PT para o Vereador Waldemar Marcurio Filho; e
Vereadora Dayane Amaro Costa para o PDT. 2. Projeto de Lei nº
1, do Vereador Marcos Bento Alves de Godoy, “dispondo sobre a
cobertura de sinistros de veículos automotores nas áreas de
estacionamento rotativo e pago, e dá outras providências”; (ao
exame das Comissões Permanentes). 3. Projeto de Lei nº 3, do
Vereador Laércio Rocha Pires, “instituindo o Fundo Municipal de
apoio e Incentivo ao Esporte competitivo de equipes e atletas
esportivos de competições oficiais do Município”; (ao exame das
comissões Permanentes). 4. Projeto de Lei nº 4, da Vereadora
Dayane Amaro Costa, “instituindo a Semana Municipal da Pessoa
com Deficiência no calendário oficial do Município”; (ao exame
das Comissões Permanentes). 5. Projeto de Lei nº 5, do Prefeito
Luís Gustavo Antunes Stupp, acompanhado de Mensagem nº 1 e
Ofício nº 1, de 31.1.2013, “instituindo o Programa Especial de
Recuperação Fiscal – Refis e dá outras providências”; (ao exame
das Comissões Permanentes). 6. Projeto de Lei nº 6, do Prefeito
Luís Gustavo Antunes Stupp, acompanhado de Mensagem nº 2 e
Ofício nº 2, de 31.1.2013, “dispondo sobre a criação do Conselho
Municipal de Esportes e Lazer e o Fundo Municipal e dá outras
providências”; (ao exame das Comissões Permanentes). 7. Projeto
de Lei nº 7, do Prefeito Luís Gustavo Antunes Stupp, acompanhado
de Mensagem nº 4 e Ofício nº 4, de 31.1.2013, “autorizando o
Município a celebrar convênio com o Sindicato dos servidores
Públicos objetivando a assistência odontológica aos servidores
públicos Municipais, dá outras providências”; (ao exame das
Comissões Permanentes). 8. Projeto de Lei Complementar nº 1, do
Prefeito Luís Gustavo Antunes Stupp, acompanhado de Mensagem
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nº 3 e Ofício nº 3, de 1.2.2013, “alterando o dispositivo da Lei
Complementar nº 205/06, sobre cestas básicas aos servidores
públicos, e dá outras providências”; (ao exame das Comissões
Permanentes). 9. Balancetes de Receita e Despesa, referentes a
novembro de 2012, da Prefeitura, Saae - Serviço Autônomo de
Água e Esgotos e Câmara Municipal”; (ao exame da Comissão de
Finanças e Orçamento). Ato contínuo, o Senhor Presidente
submeteu à apreciação e votação dos nobres Vereadores o pedido
para votação em bloco dos Requerimentos hoje apresentados à
Mesa; (posto a votos, a Casa aprovou por 10 votos favoráveis e 6
votos contrários o pedido formulado pelo Presidente; votem-se em,
conjunto os Requerimentos). Para melhor compreensão e registro,
seguem-se
separadamente
as
ementas
dos
seguintes
REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados por 16
votos favoráveis e 1 voto contrário): nºs 1, 2, 3, 4, 5, 66 e 76, do
Vereador Marcos Bento Alves de Godoy, solicitando “informações
sobre a quadra de esportes da Emeb “Bráulio José Valentim”; laudo
técnico sobre as enchentes dos imóveis da rua Tupinambá;
encaminha minuta de projeto de lei “IPTU Verde”; audiência
pública no dia 14 de março, às 19 horas, para discutir problemas
relacionados às calçadas, muros e limpeza de terrenos; que o
Comandante da PM reforce o contingente nos dias 29 e 30 de
março, ocasião da Romaria de Aparecidinha, em Martim Francisco;
comparecimento do Diretor do Departamento Financeiro na sessão
de 25 de fevereiro, às 18h30; informações sobre a contratação de
agente de saúde no PSF do Bairro “Pederneiras”; nºs 6, 7, 8 e 99,
do Vereador Daniel Gasparini dos Santos, solicitando “o estágio da
obra do Horto Florestal e cronograma de obras; implantação de
bicicletários nas vagas próximas à Igreja Matriz São José;
concessão de isenção da taxa de inscrição para o Campeonato
Amador de Futebol da cidade; possibilidade de implantar
estacionamento dos dois lados da rua 13 de maio”; nºs 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 37, 38, 39 e 40, 42, 43, 45, 47, 61, 63
e 72, da Vereadora Dayane Amaro Costa, solicitando “o senso de
animais doados no ano de 2012; levantamento dos casos de anemia,
cardiovascular, Papyloma vírus humano, obesidade e mortalidade
infantil nos últimos 3 anos; levantamento de número de casos de
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doenças parasitárias, dengue e infecções alimentares; levantamento
do número de pessoas com, deficiência; levantamento das
condições de esgoto da rua Carlos de Biazzi, Saúde; condições de
iluminação da rua Carlos de Biazzi, Saúde; identificação do
proprietário do imóvel da rua Carlos de Biazi e posterior
notificação; levantamento do número de livros em Braille na
Biblioteca Municipal; levantamento de despesas do Município no
tratamento de pacientes de doença cardiovascular; e pessoas
acometidas por feridas, úlceras por diabete e por pressão; e
informações se há um cadastro e regulamentação da profissão de
Vigilante Noturno; encaminhando minuta de projeto de lei da
criação de Unidade móvel médico-veterinário; estudos para
implantação do programa de produção fitoterápicos; novo sistema
de treinamento para os profissionais da Saúde; brinquedos para
pessoas com deficiência nos parques, praças e escolas; programa de
educação financeira na rede de ensino Municipal; informação da
existência de programas de acompanhamento nutricional das
crianças na rede de ensino Municipal; implantação de
temporizadores nos semáforos de pedestres das principais vias
Municipais; envio de minuta de projeto de lei dispondo sobre a
criação do programa de Horta Comunitária”; estudos para adequar
horário de transportes de pacientes para tratamento e consultas fora
do Município; informações acerca do programa “Saúde da
Família”; estudos para que volte a funcionar o Mercado Municipal
no Município”; nºs 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 50 e
51, do Vereador Professor Cinoê Duzo, solicitando,
respectivamente, “formação de equipe permanente de manutenção e
limpeza do Complexo Lavapés; recuperação das quadras;
ampliação de ciclovias; reiterando o pedido de instalação de
equipamentos de Academia ao ar livre em todos os bairros e no
distrito de Martim Francisco; reiterando o pedido de
desassoreamento do lago principal do Complexo Lavapés;
aquisição de veículos para recuperar e manter o sistema de
iluminação pública; realização de concurso público para o cargo de
eletricistas; recuperação do minizôo do Teatro de Arena; vigilância
constante no Complexo Lavapés visando à fiscalização dos
aparelhos da Academia ao Ar Livre; reiterando o pedido para
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reestruturação do Departamento de Segurança Municipal, com
plano de carreira e salários adequados; reiterando pedido de
contratação de professores de Educação Física e técnicos
desportivos; retomada da corrida e rua “Ciro Sanseverino”; estudos
para a colocação de alambrados para o Complexo Lavapés”; nºs 35,
36, 41, 44, 49, 56, 62, 64, 70, 77, 78, 97 e 98, do Vereador
Professor Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, solicitando
“que o Prefeito implante o projeto Ser e Serzinho na rede de ensino
Municipal; informações sobre o alto índice de faltas e evasão
escolar na rede pública Municipal; estudos para aquisição de
viaturas adequadas para patrulhamento ostensivo e preventivo da
Guarda Municipal na Zona Rural; continuidade e ampliação do
projeto de aulas de jiu-jítsu na rede de ensino Municipal; aquisição
de viatura adequada para o Canil da Guarda Municipal;
informações acerca de medicamentos da farmácia da UBS do
Jardim Planalto; levantamento do número de crianças e
adolescentes atendidos no Caps e Caps-Ad e referidas causas;
informações sobre o não chamamento de concursados no efetivo da
Guarda Municipal, em concurso público homologado em 29 de
junho de 2012; envio de minuta de projeto de lei alterando
dispositivos sobre o Canil Municipal – Lei nº 4754, de 16.4.09; que
o Presidente do Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgotos
realize urgentemente dedetização nos bueiros da rua Vicente
Pereira de Lima, Jardim Guarnieri; que o Conselho Tutelar e o
Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente
realizem palestras semanais nas escolas Municipais e Estaduais,
referentes aos perigos do uso de drogas e gravidez na adolescência;
implantação e construção da base estruturada para a Brigada de
Incêndio; e equiparação da referência salarial dos Guardas
Municipais e Bombeiros e a referência dos fiscais”; nº 46, 60, 88 e
90, da Vereadora Assistente Social Luzia Cristina Côrtes Nogueira,
solicitando “fornecimento de cópia da planilha de custos e do
requerimento referente ao pedido de majoração da tarifa do
transporte coletivo; informações acerca do sistema rotativo de
veículos automotores em vias e logradouros públicos; seja
declarada a revogação do Decreto nº 6075/13 e do ato regulamentar
nº 1/13, do Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgotos; e seja
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feita advertência e alerta ao Engenheiro Celso Cresta, Presidente do
Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgotos pela transgressão ao
art. 3º da Lei nº 3.773/03”; nº 59, da Mesa da Câmara, solicitando
“a alteração das sessões ordinárias por ocasiões dos feriados de
2013”; nº 65, 75 e 129, do Vereador Administrador Leonardo
David Zaniboni, solicitando “relação de todas as áreas
institucionais do Município; estudos junto à Secretaria estadual de
Transportes para melhorias na sinalização de trânsito da Rodovia
dos Agricultores, em Mogi Mirim; iluminação na travessia da linha
do trem na rua do Mirante, CDHU”; nºs 68 e 69, do Vereador João
Antonio Pires Gonçalves, solicitando “estudos para a ligação viária
entre a zona norte e o Parque de Estado II; e reiterando o
Requerimento nº 584/09”; nº 71, do Vereador Professor Luiz
Antônio Guarnieri, solicitando “que o Prefeito e o Saae concedam
informações sobre o sistema de afastamento e tratamento de
esgotos do Município”; nºs 73 e 74, do Vereador Waldemar
Marcurio Filho, solicitando “que o Comandante da Polícia Militar
faça policiamento ostensivo no Distrito de Martim Francisco no
período de carnaval; que o Município disponibilize uma
ambulância para o Distrito de Martim Francisco no período de
Carnaval”; nº 79, 125 e 126, do Vereador Engenheiro Agrônomo
Jorge Setoguchi, solicitando” a relação das nomeações dos cargos
de confiança de todos os setores da Prefeitura e qualificação dos
agraciados com a nomeação;” alteração no sentido das vias nas ruas
João Polettini e rua Bandeirantes, bairro Santa Cruz; operação tapaburacos na rua José Polettini, nº 1520, Jardim do Lago; nºs 91, 93 e
94, do Vereador Luís Roberto Tavares, solicitando “que o
Governador Geraldo Alckmin e David Zaia implantem o
PoupaTempo Fixo na cidade; criação de comissão especial para
fiscalizar processos de regularização de loteamentos irregulares e
clandestinos e seja incluída a cláusula de obrigatoriedade de
veículos adaptados para os serviços de locação de terceiros no
transporte para o setor Saúde”; nºs 81, 84, 85 e 82, da Vereadora
Professora Maria Helena Scudeler de Barros, solicitando “cópia de
contrato onde consta a antecipação de etapas da oba de tratamento
de esgoto; cópia dos relatórios enviados pela empresa Sesamm –
Serviços de Saneamento de Mogi Mirim; o envio de projeto de lei
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complementar que resguarde a equiparação salarial do cargo de
enfermeiro, equiparando-o aos mesmos cargos da área; reiterando a
Indicação nº 224/12”; nº 89, do Vereador Laércio Rocha Pires,
solicitando” reiteração dor requerimentos nº 567 e 289, sobre
construção de canchas de bocha e malhas”; nº 95 e 96, do Vereador
Benedito José do Couto e Outro, solicitando “a criação de
academia ao ar livre na praça Lucinda Brasi Brandão, na Avenida
Juscelino Kubitschek de Oliveira, Inocoop; e instalação de
academia ao ar livre na Praça Chico Mendes, Jardim do Lago”; nº
102 e 107, do Vereador João Antonio Pires Gonçalves , indicando
“reforma nos brinquedos das praças da cidade; reforma da praça
Doutor Jorge França Camargo. Em seguida, o Presidente colocou
em votação o pedido de votação englobada das Moções. (Posto a
votos, o pedido foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores;
votem-se englobadamente as moções, mas a descrição segue
separadamente, para melhor registro. Aprovadas as seguintes
MOÇÕES: nº 1, de 2013, da Vereadora Dayane Amaro Costa, “de
pesar, pelo passamento do Senhor Ernesto Bernardes da Costa e da
Senhora Maria Aparecida F. Santos”; nº 2, do Vereador Daniel
Gasparini dos Santos, “de pesar, pelo falecimento do Senhor José
Sebastião Mendonça”; nº 3, 6 e 7 do Vereador Professor Cinoê
Duzo, “de pesar, pelo falecimento do senhor Tsughio Sukada;
congratulações e aplausos com a Sorveteria Genaro, pelos 90 anos
de fundação; com o Mogi Mirim Esporte clube, pelos 81 anos de
fundação”; nº 4, da Vereadora Professora Maria Helena Scudeler
de Barros, “de pesar, pelo falecimento do Senhor Doutor Thomaz
Wilson Rovaris de Camargo (Quino Dentista)”; nº 5, do Vereador
Luís Roberto Tavares, “de congratulações e aplausos com o CEBE
– pela formatura das turmas 10 e 11 do curso de capacitação préprofissional”. Ato contínuo, foram dadas como lidas e
encaminhadas ao Prefeito Municipal as seguintes INDICAÇÕES:
nºs 1 a 4, 6 a 45, 86, 101, 103 e 104, do Vereador Marcos Bento
Alves de Godoy, indicando ao Senhor Prefeito, respectivamente,
“implantação de laboratório de informática no Distrito de Martim
Francisco; designação de farmacêutico para a UBS de Martim
Francisco; professor de artesanato para o mesmo local; período
integral para a Emeb “Professor Bráulio José Valentim”; academia
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ao ar livre para Martim Francisco; ambulância fixa na UBS de
Martim Francisco; ampliação do horário de atendimento para 22
horas na UBS de Martim Francisco; base da Guarda Municipal para
Martim Francisco; escolinha de futebol para o clube de Martim
Francisco; proibição de estacionamento do lado direito da Avenida
Luiz Pilla, defronte a Escola “Aristides Gurjão”, em Martim
Francisco; designação de funcionários pata a subprefeitura de
Martim Francisco; monitoramento e câmeras de segurança nas vias
de acesso para Martim Francisco e nas escolas; iluminação pública
na estrada que liga Martim Francisco às Chácaras São Francisco;
autonomia para a subprefeitura de Martim Francisco; realização de
campeonato nas várias modalidades esportivas em Martim
Francisco; retorno de desfiles cívicos em Martim Francisco;
pavimentação da vicinal que Martim Francisco à Holambra;
construção de pista de caminhada no antigo leito da Fepasa, em
Martim Francisco; ampliação da tubulação de galerias pluviais no
entroncamento da MMR 370 com a Avenida Luis Pilla, em Martim
Francisco; projetos nos setores de Cultura, Lazer e Esportes para a
terceira idade, em Martim Francisco; proibição do tráfego de
caminhões de cana-de-açúcar na Avenida Luiz Pilla, em Martim
Francisco; implantação de uma base da Guarda Municipal no
Complexo Lavapés; escola de futebol de campo, de salão e de vôlei
no Complexo Lavapés; implantação de serviço de guincho
Municipal; isenção de IPTU aos portadores de doenças graves e ao
idoso; implantação de agendamento de consultas pela Internet e
telefone nas UBSs e CEM, e tratamento diferenciado para idosos e
pessoas com deficiência; regulamentação do serviço de mototáxi no
Município; implantação de ciclovia nas Avenidas Rainha e João
Pinto, Distrito Industrial “José Marangoni”; convênios com as
faculdades para desconto nas mensalidades; isenção da taxa de
estacionamento para idosos e pessoas com deficiência; período
integral para os alunos da rede Municipal de ensino; reforço na
segurança para Martim Francisco, período de 29 a 30 de março,
ocasião da Romaria de Aparecidinha; reforço no patrulhamento em
Martim Francisco; manutenção mensal das margens da rodovia
Senador André Franco Montoro; implantação do programa prólabore aos PMs atuantes no Município; transporte escolar para as
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crianças de Martim Francisco se locomoverem da creche até a
Emeb, na mesma avenida; construção de usina de transformação de
óleo de cozinha em biodiesel, para utilizar na frota Municipal;
realização de um plano de turismo para o Complexo Lavapés;
proteção e defensas ao longo das margens dos córregos e rios da
cidade; envio de agente de trânsito para monitoração em Martim
Francisco em 29 e 30 de março, na Romaria de Aparecidinha;
criação de portal da transparência, conforme Lei nº 5.302, de
13.7.12; abertura de licitação para implantação do programa
“Adote o Verde” no complexo Lavapés; implantação de usina de
reciclagem de entulhos de construção; demarcação de vaga para
carga e descarga na rua 13 de maio, nº 424; estacionamento de
apenas um lado da Avenida Antônio Moreno Peres; implantação de
lombada na rua Santa Cruz, próximo à rua Aquiles Albano; que o
Departamento de Educação estude parceria com a Renovias pata
um programa de reciclagem de óleo de cozinha e lacres de latinhas
nas Emebs Municipais”; nºs 46 a 49, 51 a 54, 56 e 57, 70, 87 a 89,
93, 95, 106, 116 a 119, da Vereadora Dayane Amaro Costa,
indicando ao Prefeito, respectivamente, “colocação de postes e
reforma da Praça Nossa Senhora Aparecida; implantação de rampas
de acesso no Complexo Lavapés; preservação e limpeza do bosque
na entrada do Morro Vermelho; redutor de velocidade na rua do
Mirante; corte de grama na Emeb “Dona Sinhazinha”; recuperação
do asfalto na rua Napoleão Benatti e Sebastião F. Alves, Saúde;
placa de identificação na esquina da rua Napoleão Benatti, Saúde;
construção de valeta na travessa das ruas Castro Alves com Érico
Veríssimo e Ivo Alves com Érico Veríssimo, Linda Chaib; inclusão
da disciplina de libras na rede de ensino Municipal; cobertura para
o ponto de ônibus da rua Campo Grande, Mirante; implantação de
cursos de capacitação para as pessoas com deficiências; corte de
grama e conservação da UBS de Piteiras; monitores para as
academias ao ar livre – fisioterapeutas ou professores de educação
física; rebaixamento do canteiro central para a passagem de
pedestres na rua Ariovaldo Silveira Franco, defronte a Etec;
semáforos para pedestres nas vias de grande fluxo; instalação de
softwares para pessoas com deficiência nos computadores da
Biblioteca Municipal; reimplantação de programas de estágio para
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estudantes universitários de Biologia e Veterinária no Horto
Florestal”; espaço no site da Prefeitura para divulgação de animais
para adoção no Canil Municipal; instalação de elevador na
Biblioteca Municipal; criação de site para a Biblioteca Municipal;
prorrogação de horário noturno no expediente da Biblioteca
Municipal”; nºs 55, 91, 92, 94, 96, 112, 113, 114, 115, 120, 122,
123 e 130, do Vereador Professor Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino, indicando “redutor de velocidade nas proximidades da
Caixa Econômica Federal, rua Padre Roque; obras de infraestrutura
no Bairro jardim Bela Vista; que estudantes de Veterinária
acompanhem as campanhas de vacinação de animais contra raiva;
limpeza de terrenos da rua Napoleão Benatti, que dão acesso ao
Complexo Lavapés; capacitação e treinamento para o efetivo do
Departamento de Segurança; estacionamento de carros na faixa
esquerda na rua Doutor José Alves, após 19 horas; melhorias no
trânsito das vias do Parque das Laranjeiras; redutor de velocidade
nas proximidades da Emeb “Jorge Bertolazzo Stella”, Parque do
Estado; e idem para a rua Benedito Diogo de Oliveira, Parque do
Estado; colocação de lombada na rua Luiz Dante, nº 334, Parque
Real; notificação dos proprietários de terrenos do Jardim
Murayama III para a limpeza; idem para os proprietário do terreno
da rua Itororó, 484, Tucura;; melhorias na sede da ONG “Vida –
Protetores dos Animais”; nº 59 e 109, do Vereador Waldemar
Marcurio Filho, indicando “reparos e conservação na quadra de
esportes de Martim Francisco; policiamento ostensivo pela Guarda
Municipal no Distrito de Martim Francisco, período dos bailes de
Carnaval”; nº 60, 61, 63 e 121, do Vereador Professor Luiz
Antônio Guarnieri, indicando “sinalização de trânsito na esquina
das ruas Marciliano e Joaquim Silveira Cintra; idem na rua Yara
Leme da Costa Manso e imediações; recapeamento da rua José
Magrini, Santa Cruz; estudos para a criação do Fundo Municipal do
Idoso”; nº 62, da Vereadora Assistente Social Luzia Cristina Côrtes
Nogueira, indicando “melhorias no estacionamento defronte o
cartório eleitoral”; nºs 64 a 69, 90, 105, 135, 136 e 137, do
Vereador Professor Cinoê Duzo, indicando “substituição e
religamento das câmeras de monitoramento sem utilização de uso;
reforma das quadras de esportes do Jardim Planalto e Martim
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Francisco; substituição de equipamentos de playgrounds de praças,
colocação de câmeras de monitoramento no Horto Florestal,
Complexo Lavapés e Tiro de Guerra; idem para o acesso à cidade e
todas as escolas; retorno do evento Jogos dos Trabalhadores na
cidade; instalação de banheiro público próximo à academia ao ar
livre, Complexo Lavapés; implantação de aulas de música na grade
curricular da rede de ensino Municipal; realização periódica de
campeonatos e torneios de Basquete Modalidade Street; idem para
Futsal Rural na quadra poliesportiva de Martim Francisco; idem
para futebol de areia; envio de cronograma de recuperação de
estradas rurais para 2013”; nº 71 a 85, 131, 138 a 150 e 152, do
Vereador Luís Roberto Tavares, indicando ao Prefeito “melhorias
nas vias do Parque das Laranjeiras; operação tapa-buracos na rua
Fernando César de Campos, Santa Vereadora Assistente Social
Luzia Cristina Côrtes Nogueira; idem na rua Timbira, Mogi Mirim
II; redutor de velocidade na rua Conde Álvares Penteado, Mirante;
melhorias na sinalização da rua Francisco Dias Reis, Mirante;
providências para o descarte ilegal de remédios na rua Padre João
Vieira Ramalho, Mirante; instalação de lixeiras no centro; poda de
árvores na praça Pedro Salvatto, Jardim Patrícia; melhorias nas
margens do córrego Toledo, Mirante; melhorias nas calçadas da rua
de acesso à ponte, Linda Chaib; limpeza de calçadas na avenida
Vereador Antônio Carlos de Oliveira, Parque do Estado II; placa de
identificação na rua Jamil André, Parque do Estado II; descarte
ilegal de lixo na Avenida Vereador Antônio Carlos de Oliveira;
melhorias na estrada rural do Morro Vermelho; redutor de
velocidade na praça Tercília Rossi Longatto, Jardim Anselmo
Lopes; implantação de canaleta na rua Alcindo Pissinatti; tapaburaco na saída do túnel Mário Covas; limpeza na quadra de
esportes e calçadas da Praça Comandante José Antônio Moreno;
limpeza na unidade do CEM; implantação de canaleta na av.
Expedito Quartieri, vila Dias; limpeza na calçada da Avenida
Expedito Quartieri; operação tapa-buracos na mesma via; limpeza
na praça Aparecido Ribeiro;, substituição da lixeira na entrada do
CEM; implantação de redutor de velocidade na antiga Rua 1, Seac;
tapa-buracos na rua Aimorés, Mogi Mirim II, limpeza nos arredores
do Nias, zona leste; coleta de lixo na rodovia Élzio Mariotoni; e
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implantação de redutores de velocidade na rua João Miguel
Finhane, Mirante; nºs 97 e 151, do Vereador Administrador
Leonardo David Zaniboni, indicando “instalação de bancos e
iluminação na Praça da rua Rafael Bella, Jardim Flamboyant;
pavimentação do trecho Ada rua Moisés Bento Moreto, rua 20, nº
424, Parque das Laranjeiras”; nº 127, 133 e 134, da Vereadora
Professora Maria Helena Scudeler de Barros indicando “construção
de boca de lobo na rua Antônio Guerreiro, Vila Santa Eliza;
estudos e medidas técnicas para o trânsito da Vila São José; pintura
de faixa para carga e descarga na rua 13 de maio, nº 72”; nº 132, do
Vereador Laércio Rocha Pires, indicando “obra de revitalização da
Praça Engenheiro Agrônomo Saulo Ferreira, Mirim Guaçu”. A
seguir, o Senhor Presidente colocou à disposição dos Senhores
Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs 669 a
683, 687 a 693, 696 a 711, 714 a 732, de 733 a 737, 739 a 742,
744, 745, 747 a 771, 773 e 774, datados de 10, 18 e 28.12.12,
subscritos pela Professora Flávia Rossi, Vice-Prefeita no exercício
do cargo de Prefeita Municipal, “respondendo às proposituras desta
Edilidade: Requerimentos: nºs 292, 291, 178, 41, da Vereadora
Professora Márcia Róttoli de Oliveira Masotti; nº 60 e 297, 295, do
Vereador Professor Cinoê Duzo; nº 286, do Vereador Osvaldo
Aparecido Quaglio; nº 97, 145, 143, 8, 22, 124, 712, 123, 734, 122,
478, do Vereador Doutor Orivaldo Aparecido Magalhães; nº 63,
554, 553, do Vereador Benedito José do Couto; nº 294, da
Vereadora Professora Maria Helena Scudeler de Barros; nº 221,
141, do Vereador Laércio Rocha Pires; nº 210, 61, do Vereador
Marcos Bento Alves de Godoy; nº 278, do Vereador Luís Roberto
Tavares; nº 48, 231, 273, do Vereador José Fernandes Filho; nº
101, do Vereador Professor Moacir Genuario; nº 233, do Vereador
Laércio Rocha Pires; nº 50, do Vereador Luiz Carlos Fernandes
Cortez. Indicações: nºs 37, 36, 133, 134, 120, 97, do Vereador Luís
Roberto Tavares; nº 800, 793, 798, 636, 533, 626, 641, 10, 182,
170, 169, 15, 20, 127, 264, 220, 172, 243, do Vereador Doutor
Orivaldo Aparecido Magalhães; nº 763, do Vereador Luiz Carlos
Fernandes Cortez; nº 265, 266, 195, 60, 267, 2, 67, 61, 236, 253,
255, 285, 263, 261, 268, 243, do Vereador Marcos Bento Alves de
Godoy; nº 146, do Vereador Benedito José do Couto; nº 77, 154, do
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Vereador Professor Cinoê Duzo; nº 53, do Vereador Luiz Carlos
Fernandes Cortez; nº 180, 212, 212, 51, do Vereador Luís Gustavo
Antunes Stupp; nº 259, do Vereador Nivaldo de Jesus Borin; 247,
197, 195, 200, 250, do Vereador Fábio de Jesus Mota; nº 337, do
Vereador João Antonio Pires Gonçalves; nº 616, do Vereador José
Fernandes Filho; nº 192, do Vereador Rogério Antônio Esperança;
nº 262, 290, do Vereador Fábio Maurício Coelho; nº 432, da
Vereadora Professora Márcia Róttoli de Oliveira Masotti; nº 27, do
Vereador Professor Moacir Genuario. (Ao conhecimento dos
Vereadores interessados; arquivem-se, a seguir). Ofício nº 17, 47 e
57 de 3.1.13, da Caixa Econômica Federal, “comunicando a
liberação de recursos de R$ 306.491,77 para ampliação do SES –
coletores-tronco condicionantes; R$ 6.085,58 e R$ 5.163,52 para o
mesmo fim”; (arquive-se). Ofícios das Câmaras de Amparo, Santo
Antônio de Posse, Serra Negra, Pedreira, Guarujá, Socorro, Osasco,
Águas da Prata, Marília, São Roque, Araras, “comunicando a nova
meda diretora”; (atualizem-se as listas de autoridades). Ofício da
Tecnopark Soluções “respondendo ao Requerimento nº 296/12, do
Vereador Marcos Bento Alves de Godoy”; (arquive-se, após dar
ciência ao nobre Vereador). Ofício 369, de 31.10.12, da
Telefonica/Vivo, “respondendo ao Requerimento nº 280,12, do
Vereador Luís Roberto Tavares”; (arquive-se, após dar ciência ao
nobre Vereador). Ofício datado de 21.1.2013,da Polícia Militar
Estadual, “informando o no me de Carlos de Carvalho Júnior no
Comando de Policiamento do Interior, em campinas, agregando 7
Batalhões em 38 Municípios); (atualize-se a lista de autoridades e
arquive-se). Ofício 369, de 14.1.2013, da CDHU – Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
“respondendo ao Requerimento nº 300, de autoria do Vereador
Luís Roberto Tavares”. Ofício nº 13010056, datado de 10.1.2013,
da Intervias, “desejando sucesso aos Vereadores empossados em 1º
de janeiro”; (arquive-se). Ofício datado de 24.1.2013, do Sindicato
Rural de Mogi Mirim “desejando sucesso aos Vereadores
empossados em 1º de janeiro”; (arquive-se). Comunicado do
Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome
“informando sobre a liberação de recursos”; (arquive-se).
Comunicado do Ministério da Educação, datado de 4.1.13,
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“informando sobre a liberação de recursos do programa Quota”;
(arquive-se). Telegramas datados de 27.12.12 a 28.1.13, do
Ministério da Saúde, “informando sobre a liberação de recursos dos
vários programas da área”; (arquivem-se). Comunicado da Câmara
dos Deputados, “informando os recursos do Orçamento da União
empenhados aos Município”; (arquive-se). Convites para o
“Encontro de Prefeitos Eleitos”, pelo Sebrae, em São João da Boa
Vista (arquive-se). Convite para o “1º Encontro da Habitação do
Governo Estadual, em São Paulo”; (arquive-se). Esgotados os
documentos e como não houvesse terminado o prazo reservado ao
“Expediente”, o Senhor Presidente facultou o uso da tribuna aos
oradores regularmente inscritos. A primeira oradora, Vereadora
Professora Márcia Róttoli de Oliveira Masotti, foi à tribuna para
saudar os presentes, incluindo os guardas municipais e bombeiros,
que tinham um representante da classe no Legislativo e, quiçá, um
Prefeito sensível às causas da classe. Disse, em seguida, que fez
contato com a Deputada Estadual Ana Perugini, no mandato
passado, para pleitear uma verba de R$ 40 mil em prol do Lar São
Francisco, e, felizmente, a verba foi deferida, por intermédio da
citada Deputada, e servirá para as melhorias necessárias. A verba
será entregue oficialmente em 21 de fevereiro e sentia-se feliz por
poder anunciar essa benesse e também por defender o Prefeito Luís
Gustavo Antunes Stupp, seu colega e preocupado com a parte
social, o que vinha ao encontro de seus ideais e ao seu trabalho em
prol da cidade. Afirmou que jamais trairia a confiança dos
mogimirianos e sempre agiria com ética e transparência, sempre
pronta a denunciar os atos ilícitos. Prezava por seu bom nome e
presidia o PR na cidade, com ações em prol da cidade, em apoio ao
Prefeito Luís Gustavo Antunes Stupp. Lembrou que em janeiro as
educadoras infantis e profissionais da Educação conseguiram um
reconhecimento no Departamento de Educação. Tais realizações
ela sempre quis implantar e o atual Prefeito sabia o quanto é difícil
o Vereador trabalhar sem o apoio do Executivo. Posto isto,
encerrou a sua participação. O Vereador Professor Luiz Antônio
Guarnieri foi à tribuna para saudar os presentes e enaltecer o
Requerimento solicitando ao Saae - Serviço Autônomo de Água e
Esgotos informações sobre o reajuste aplicado, e o fato merecia
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explicações oferecidas pelo atual Presidente, Senhor Celso Cresta.
Ato contínuo, assumiu a tribuna a Vereadora Assistente Social
Luzia Cristina Côrtes Nogueira, a qual se referiu à matéria de sua
propositura, que solicitava informações sobre os atos do Senhor
Celso Cresta, Presidente do Saae - Serviço Autônomo de Água e
Esgotos conforme notícia do jornal “A Comarca” de 19 de janeiro,
ocasião em que ele havia declarado “sobre o remanejamento de
funcionários que não comungavam com as ideias do governo.” O
fato era grave, porque violava um direito do funcionário, protegido
pela lei do assédio moral, formulada pelo então Vereador Gérson
Rossi Júnior e sancionada pelo ex-Prefeito Paulo de Oliveira e
Silva. Assim, pediu a investigação por parte dos governantes,
porque a época não é de ditadura e sim de democracia. Houve
aplausos por parte dos munícipes, o que fez com que o Presidente,
Vereador Benedito José do Couto os advertisse para que não se
manifestassem a cada fala na tribuna, para garantir a ordem. Em
seguida, assumiu a tribuna o Vereador Professor Manoel Eduardo
Pereira da Cruz Palomino, o qual saudou seus colegas de profissão
– bombeiros e guardas municipais – que hoje lotavam as
imediações. Em seguida, após saudar os demais munícipes,
agradeceu a Deus por poder viver a sua primeira participação a
primeira sessão ordinária da Câmara, e, rapidamente, fez menção à
propositura de sua autoria, a qual fez menção especial ao
Requerimento nº 98/13, que visa à equiparação salarial dos
membros do Departamento de Segurança – bombeiros e guardas
municipais, os quais tinham os salários defasados, com relação aos
Municípios da região, além das atribuições mais restritas. Posto
isto, disse que continuaria a sua fala na “Explicação Pessoal”. A
seguir, o Senhor Presidente, Vereador Benedito José do Couto,
solicitou ao Vice-Presidente, Vereador João Antonio Pires
Gonçalves, que assumisse a direção dos trabalhos. Cumprindo o
disposto no art. 21 do Regimento Interno, o Vice-Presidente no
exercício da Presidência facultou o uso da palavra ao nobre
Vereador Benedito José do Couto, que saudou os senhores
Vereadores e a distinta assistência e a imprensa e se referiu à sua
viagem a São Paulo, onde contatou o Deputado Chico Sardelli, que
viabilizou uma reunião com o Senhor Edson aparecido, Chefe da
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casa civil. O orador disse ter contatado o Prefeito, que o
acompanhou na reunião, onde foram pedidas a doação do prédio do
Centro Cultural para o Município, e o projeto estava em
andamento; projetos para a área da Saúde; a implantação da Virada
Cultural em Mogi Mirim; a regularização dos loteamentos
irregulares, em especial o Parque das Laranjeiras, porque a sua luta
– e de outros Vereadores – deveria minimizar o trabalho.
Abordando outro assunto, disse ter solicitado ao Deputado Chico
Sardelli a implantação de Academia ao Ar Livre na zona leste, e o
Deputado Chico Sardelli iria viabilizar recursos para tal. Em
seguida assumiu a tribuna o Vereador João Antonio Pires
Gonçalves, que saudou os presentes e disse que, em sua sessão de
2009, havia apresentado requerimento solicitando a possibilidade
de unir a zona norte e o Parque do Estado II. Infelizmente, ainda
não conseguiu o apoio de nenhum Deputado. O requerimento nº 68,
protocolado e lido hoje, pedia tal ligação e, com a Judá do atual
Prefeito, iria a Brasília para viabilizar uma verba para tal ligação,
para facilitar a vida de muitos munícipes. Ele disse que tinha a
certeza que todos seriam favoráveis à ligação, porque era uma obra
importante para a cidade, que ligaria Mogi Mirim e Mogi Guaçu.
Posto isto, assumiu a tribuna a Vereadora Dayane Amaro Costa,
que saudou os presentes e disse estar feliz em participar de sua
primeira sessão de Câmara. Ressaltou o seu requerimento que diz
respeito à adaptação de brinquedos de praças e escolas para pessoas
com deficiência, porque é sua bandeira de luta e o Município estava
muito atrasado nas adaptações. Disse ter conhecido os trabalhos de
Indaiatuba, que está muito mais avançada que Mogi Mirim, uma
cidade bicentenária. Lembrou que também já foi crianças e não
pode brincar, pela falta dos aludidos brinquedos adaptados e rogou
aos comerciantes da cidade que abraçassem a causa e que teriam
um ótimo retorno. Seu segundo projeto é o da horta comunitária,
aproveitando mão de obra de idosos e desempregados, bem como
os deficientes em tratamento e crianças, porque o trabalho geraria
renda. Prosseguindo, discorreu sobre a unidade móvel de
atendimento a animais na cidade, onde seria necessário um trailler
ou uma van, que iriam aos bairros para cientificar os cidadãos,
porque havia um alto número de animais abandonados na cidade.
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Por fim, tratou de citar a necessidade de melhoria no atendimento
pelos profissionais de saúde, porque havia reclamações no tocante
aos atendentes do CEM e da Santa Casa, e o Prefeito deveria
treiná-los melhor, para dar um atendimento de qualidade à
população. Posto isto, assumiu a tribuna o Vereador Daniel
Gasparini dos Santos, que citou sua propositura que se tratava das
obras do Horto Florestal, um dos cartões postais da cidade, que
merecia maior atenção, porque já foi muito visitado e agora estava
em situação de abandono. Sua outra bandeira era a implantação de
um bicicletário no centro, porque o benefício de andar de bicicleta
é intenso para a saúde do cidadão. Portanto, a cidade deveria
motivar os cidadãos para usarem mais a bicicleta como meio de
transporte, visando melhorar a saúde da população e o tráfego de
veículos. Com relação ao esporte amador da cidade, solicitou a
isenção de taxas para os clubes da cidade, posto que a LIFAMM –
Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim recebia o valor
aproximado de R$ 80 mil e, ainda assim, os clubes tinham que
pagar cerca de R$ 550 para poder competir, o que dificultava para
todos. Em seguida, agradeceu o Vereador Benedito José do Couto
por viabilizar a academia ao ar livre para a zona leste. Em seguida
parabenizou o Vereador Professor Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino por zelar pela causa dos bombeiros e guardas municipais,
porque deveriam ser restabelecidos os biênios e quinquênios para a
classe, e que poderiam também contar com ele para melhorias para
a classe. Em seguida, assumiu a tribuna o Vereador Administrador
Leonardo David Zaniboni, que parabenizou os Vereadores por se
dedicarem em todas as áreas do Município. Lembrou que, certa
época, havia mencionado algo sobre a redução do número de
Vereadores, mas hoje entendia que o número de Vereadores deveria
ser maior, cerca de 40 Vereadores, para proteger todas as áreas do
Município. Em seguida disse que a votação em bloco deveria ser
melhor explicada à população e ele iria fazê-lo: como havia mais de
100 proposituras, o plenário decidiu em dispensar a leitura deles e
votá-los em bloco, poupando a assistência da delonga de quase três
horas e meia; além do mais, isso levaria todo o tempo reservado à
fala dos Vereadores. Em seguida, cito sobre suas proposituras que
versam sobre a melhor sinalização de trânsito da Rodovia dos
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Agricultores, em Mogi Mirim. Além do mais, solicitou a relação de
todas as áreas institucionais do Município; estudos junto à
Secretaria Estadual de Transportes para melhorias na sinalização e
iluminação na travessia da linha do trem na rua do Mirante, CDHU
– Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo. A respeito da regularização do Parque das
Laranjeiras, disse que a Administração estava empenhada em fazêlo e cogitou-se até a mudar o nome bairro, já que o Parque das
Laranjeiras era irregular. Com a regularização, nada mais justo que
se mudasse o nome do bairro, tornando-o legal e deu uma sugestão
para o novo nome: Jardim Nova Conquista. Em seguida, discursou
o Vereador Luís Roberto Tavares, que saudou os presentes e os
funcionários públicos hoje presentes, em Noé do Presidente do
Sindicato, Antônio Maciel. Em seguida, citou sobre seus
requerimentos aprovados hoje, como a inclusão de obrigatoriedade
nos veículos de locação de terceiros para o setor de Saúde, visando
à adaptação para deficientes. Narrou que há mais de sete anos vinha
pedindo um Poupatempo Fixo para a cidade e soube pelos jornais
que o Deputado Barros Munhoz já conseguiu o feito, embora
tivesse aprovado hoje um requerimento de sua autoria. Assim,
gostaria de relembrar que ele mesmo passou às mãos do Deputado
Barros Munhoz tal pedido, via requerimento. Prosseguindo, citou
sobre o seu pedido de constituição de comissão especial para
estudar os mais de quinze loteamentos irregulares e clandestinos da
cidade, da qual seria o Presidente, em obediência ao Regimento
Interno. Esteve na secretaria de Sílvio Torres, o qual liberou para a
empresa de Campinas o valor de R$ 300 mil para fazer a medição
do Parque das Laranjeiras. Complementando, disse o Vereador
Luís Roberto Tavares que o seu pedido de Comissão iria somar aos
trabalhos já existentes e a cobrança dos atos pendentes, juntos às
autoridades. Em seguida, assumiu a tribuna o Vereador Waldemar
Marcurio Filho, o qual saudou os presentes e citou que chegou ao
seu conhecimento que houve transferências de servidores de seus
cargos e que poderia haver certa perseguição. Como não
concordava com tal atitude, iria investigar o que estava ocorrendo,
porque a democracia deveria ser mantida. Disse que deu início ao
seu trabalho no dia 2 de janeiro, protocolando 21 ofícios para
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vários órgãos, porque suas ideias já estavam registradas por outros
Vereadores, no livro de proposituras, mas alguns assuntos já
estavam em andamento por via extraoficial. Assim, contrariando o
que foi noticiado, o Vereador Waldemar Marcurio Filho disse ter
conseguido verba junto ao Deputado Moura para várias benesses
em Martim Francisco, como construção de creches, miniquadra,
playground e que não iria admitir que outro Vereador levasse a
fama por ter conseguido. Ressaltou que seus amigos Guardas
Municipais bem sabiam de sua luta para constituir uma base em
Martim Francisco e iria apoiar o Vereador Professor Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino na causa do Departamento de
Segurança. No tocante à colocação das câmeras de segurança na
estrada de Martim Francisco, disse que já deu entrada aos pedidos.
Dando sequência, assumiu a tribuna o Vereador Professor Cinoê
Duzo, o qual apresentou um cartaz com os dizeres “Chega de tomar
chuva, chega de tomar sol”, que traduzia o descaso com os usuários
do transporte coletivo na rua Conde de Parnaíba, onde havia
concentração de pessoas e ficou feliz ao saber que o Governo do
Prefeito Luís Gustavo Antunes Stupp teve a ideia de instalar um
miniterminal no lugar do casarão amarelo, no Jardim Velho. Porém,
a sua ideia é fazê-lo no Espaço Cidadão, porque já havia um
banheiro público e proporcionava a logística necessária e local para
implantar uma área gastronômica. Então, para ele, a prioridade
seria instalar uma central no Espaço Cidadão, área pública, e só
depois, gastar verba com desapropriação de área para os
miniterminais. Disse que protocolou pedido junto ao Deputado
Guilherme Campos visando angariar fundos para a instalação de
terminal de ônibus no Espaço Cidadão. Prosseguindo, citou que o
ex-Prefeito foi insensível e não colocou em prática o seu pedido
para a reestruturação salarial dos vigias, bombeiros e guardas
Municipais e ficou feliz pelo Vereador Professor Manoel Eduardo
Pereira da Cruz Palomino ter pedido o mesmo, assim como a ideia
dos bicicletários, de Vereador Daniel Gasparini dos Santos e, a
respeito da acessibilidade, ele acompanhou os trabalhos de rampa
para a Vereadora Dayane Amaro Costa e outros deficientes, na
Câmara de Mogi Mirim, embora o Prefeito não tivesse tido a
mesma preocupação. Posto isso, encerrou a sua participação. Ato
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contínuo, discursou o Vereador Laércio Rocha Pires, o qual saudou
os presentes e disse que a preocupação para a instalação de um
terminal de ônibus não era apenas do orador que o antecedeu,
Vereador Professor Cinoê Duzo, mas de muitos Vereadores.
Inclusive, a preocupação de academia ao ar livre também tinha
outros edis à frente do mesmo ideal e um só Vereador não poderia
levar o mérito pelo feito. Em seguida disse que pediu
reenquadramento salarial para agentes de Saúde e a Câmara deveria
se unir juntamente com o Sindicato. Disse estar feliz por ter
conseguido um automóvel para o Lar Santo Antônio, através do
Deputado David Zaia, e mais R$ 300 para a área lazer para o
Jardim Planalto, via Deputado Arnaldo Jardim. Disse ter angariado
recursos para o guard rail para o Ribeirão Santo Antônio, ao longo
da Avenida Brasil e conseguiu de reunir com o Engenheiro
Brandino, da Renovias e o Doutor Dalton Lage, da Intervias, que se
mostraram afeitos a ajudar o Município com a doação das defensas.
Com relação ao posto de saúde e a creche do Jardim Planalto,
muitas reformas eram necessárias e solicitou a ajuda do Vereador
Waldemar Marcurio Filho para a causa. Quanto ao caso do
loteamento Domênico Bianchi, esteve no local dia 9 para se reunir
com empresas privadas, conseguindo o fresado para colocar nas
vias públicas, que estavam sem condições de tráfego, e iria
continuar lutando em prol daqueles menos favorecidos. Em
seguida, assumiu a tribuna o Vereador Marcos Bento Alves de
Godoy, que ironizou: “Está chegando tanta verba para a cidade que
os meus pedidos vão esperar, para não congestionar.” Disse que iria
se referir ao seu pedido de audiência pública par ao dia 14, na
Câmara, para tratar de assunto sério referente aos calçamentos e
muros da cidade, em terrenos públicos e privados. Disse que
aprovaria qualquer propositura que visasse à melhoria para a
população e que obstaria nenhum assunto. Em seguida citou a
convocação do Diretor de Finanças da municipalidade para explicar
a transparência da verba advinda do pagamento de impostos e
também sobre a atual situação financeira da cidade e havia uma
proposta do Prefeito em isentar de multas e juros os tributos
inscritos em dívida ativa. Para finalizar, disse que iria apoiar a
transformação de Departamentos em Secretarias, porque essas
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tinham autonomia e iria apoiar o feito, porem, seria crítico e
fiscalizaria todos os gastos, viabilizaria pedidos de audiência
pública, para a população participar e decidir o que seria melhor
para a cidade. Em seguida assumiu a tribuna o Vereador
Engenheiro Agrônomo Jorge Setoguchi, que se referiu às
proposituras de sua autoria, em especial à solicitação do rol de
comissionados contratados, cargos e salários pelo Prefeito Luís
Gustavo Antunes Stupp, justificando que a fiscalização é uma das
prerrogativas do Vereador e ele estava pronto para o desafio. Em
seguida citou todas as suas indicações relativas à operação tapaburacos e colocação de cascalho nas ruas – e agradeceu ao Diretor
Valdir Biazotto por tê-las atendido de pronto - e alteração da mão
de trânsito em ruas do Bairro Santa Cruz. Em seguida, assumiu a
tribuna a Vereadora Professora Maria Helena Scudeler de Barros, a
qual saudou os presentes e sugeriu ao Presidente que fosse
guardado um minuto de silêncio pelas 237 mortes na boate Kiss, no
Rio Grande do Sul. O Presidente anuiu ao pedido e deu-se o minuto
de silêncio. Finda a providência, a Vereadora Professora Maria
Helena Scudeler de Barros se referiu à sua propositura convocando
o Senhor Celso Cresta – Presidente do Saae - Serviço Autônomo de
Água e Esgotos e Mauro Haddad, diretor de Obras, Planejamento,
Acessibilidade e Serviços Municipais para a próxima sessão, para
ouvi-los e para conhecê-los melhor. Lembrou que foi Presidente da
Comissão Especial de Saúde e propôs que o Departamento se
transformasse em Secretaria, porém, achava preocupante que outros
departamentos se tornassem secretarias, porque a estrutura seria
grande, com setores jurídico, financeiro em todas as áreas, o que, a
seu ver, era exagerado. Por fim, manteve a sua afirmação de que
julgava necessário que o Departamento de Saúde fosse
transformado em Secretaria de Saúde e solicitou os relatórios
mensais do tratamento de esgoto da SESAMM e esperava ser
atendida em seus pedidos. O Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio
foi à tribuna para saudar os presentes e dizer que sentia prazer em
ver a Casa Legislativa lotada de munícipes e interessados e disse
ter estado, juntamente com o Vice-Prefeito Gérson Rossi Júnior e
seu assessor, Nelson Victal, na cidade de Pirassununga, para falar
com o Deputado Federal Nelson Marquezelli, para que retome na
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cidade o processo referente ao perdão dos precatórios da antiga
Fepasa. O Deputado se colocou à disposição dos munícipes
mogimirianos para resolver o caso dos precatórios que montavam
R$ 23 milhões de dívida para o Município; se perdoada a dívida, a
Cidade Simpatia agradecerá infinitamente ao Deputado Nelson
Marquezelli. Disse ter recebido a notícia da liberação de verbas do
Nelson Marquezelli para a área esportiva, no valor de R$ 300 mil,
que seria destinada à reforma dos vestiários do campo de futebol da
Santa Cruz. Em seguida, soube que o Governo Federal tem
programas de requalificação de UBSs e o orador disse que iria se
empenhar no programa de reforma, construção e ampliação,
englobando academias de saúde aos necessitados. Por fim, disse
que a verba que o Vereador conseguia iria para o bem da
comunidade em geral, e o mérito não seria dele, mas do Legislativo
todo, porque os Vereadores tinham que parar com a postura
individualista. Em seguida como Líder, assumiu a tribuna a
Vereadora Dayane Amaro Costa, a qual retornou à tribuna para
parabenizar os presentes, e pediu-lhes que viessem assistir às
sessões do Legislativo e exercer a cidadania, para cobrar os
direitos. Em seguida, citou sobre a minuta de projeto de educação
financeira nas escolas e ela pensava ser importante que os jovens
controlassem as finanças desde cedo, para não caírem no rol da
inadimplência mais tarde. Disse ainda ser importante a educação de
Libras nas escolas Municipais e sentia falta da disciplina e muitos
não sabiam se comunicar com os deficientes auditivos, mesmo
porque a Mesa da Câmara a estava apoiando para que houvesse um
profissional de Libras para traduzir as sessões da Câmara. Para
finalizar, disse que está cursando o 4º ano de Biomedicina e propôs
um novo traço do perfil da Saúde para a cidade, detectando os
pontos piores. Para tal, fez vários pedidos de levantamentos de
várias doenças, para pensar onde seria prioritário investir, para o
que contava com a ajuda dos Departamentos Municipais. Sobre o
Mercado Municipal, pediu estudos para que voltasse a funcionar no
Município, pois toda cidade tinha o seu e a cultura mogimiriana
merecia ser resgatada. Não havendo também oradores inscritos e
interessados em discursar, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão
às 20h50, conforme o disposto no art. 105 da Resolução nº 276/10
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(Regimento Interno vigente). Decorrido o interstício regimental de
cinco minutos a que se refere o citado dispositivo e depois de nova
chamada nominal dos Senhores Vereadores, conforme o disposto
no art. 112, § 1º, da já citada Resolução, ao fim da qual se
constatou a totalidade dos membros da Casa, o Senhor Presidente
deu por iniciados os trabalhos da "ORDEM DO DIA",
submetendo à apreciação da Casa o que segue: EM SEGUNDO
TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I do art. 172 do
Regimento Interno: 1. Projeto de Lei Complementar nº 7, de 2012,
do Vereador Marcos Bento Alves de Godoy “acrescentando artigo
à Lei Complementar nº 214, de 2007, que institui normas para a
denominação de locais públicos”; (Posto a votos, a Casa aprovou,
por unanimidade dos Vereadores, o Projeto de Lei Complementar
nº 7, de 2012, do Vereador Marcos Bento Alves de Godoy, em
segundo turno); (encaminhe-se o autógrafo ao Executivo, para fins
de sanção e promulgação, nos termos regimentais do art. 190).
Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", o Senhor Presidente
passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada à
"EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determina os arts. 114 e
115 da Resolução 276/10 (Regimento Interno vigente). Os
Vereadores Professora Márcia Róttoli de Oliveira Masotti,
Professor Luiz Antônio Guarnieri e Assistente Social Luzia
Cristina Côrtes Nogueira desistiram de falar. Então, assumiu a
tribuna o Vereador Professor Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino, foi à tribuna para comentar a respeito da construção de
uma base estruturada para uso dos bombeiros, porque a cidade já
continha três condomínios, com mais de duzentas casas, bem como
muitos edifícios. Disse que iria contar com a ajuda do Prefeito Luís
Gustavo Antunes Stupp para a implantação de tal projeto na área
central da cidade, para facilitar a logística e o trabalho de tão
importante classe: o Corpo de Bombeiros. Por fim, disse que
buscou parcerias para atuar na área da infância e adolescência e
proteção aos animais, onde já contatou o Deputado Feliciano, que
demonstrou interesse em apoiar os projetos da área. O Vereador
João Antonio Pires Gonçalves desistiu de falar. Em seguida,
assumiu a tribuna a Vereadora Dayane Amaro Costa, que se referiu
ao pedido seu referente ao software e um elevador para a Biblioteca
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Pública Municipal, porque a lei prevê direitos iguais para todos no
acesso aos livros e ao prédio da Biblioteca, que possuía dois
andares e os cadeirantes não tinham acesso ao piso superior. Em
seguida, notificou os moradores da rua Carlos de Biazzi e Bairro
Nossa Senhora Aparecida que já indicou o trabalho de limpeza e
iluminação para as via pública mencionada e outros logradouros
daquele bairro. Disse ter estado presente em todos os
Departamentos e continuaria a sua visita, buscando o apoio dos
servidores para a realização das importantes obras reivindicadas
pelos munícipes. Posto isto encerrou a sua participação na tribuna.
O Vereador Daniel Gasparini dos Santos desistiu de discursar. O
Vereador Administrador Leonardo David Zaniboni informou aos
munícipes que as proposituras eram públicas e estavam à
disposição dos munícipes interessados. O Vereador Luís Roberto
Tavares desistiu de discursar. Em seguida assumiu a tribuna o
Vereador Waldemar Marcurio Filho, que endossou as palavras do
Vereador Professor Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino no
apoio à classe dos Guardas Municipais, Corpo de Bombeiros e
vigias. Em seguida, disse que o Diretor Valdir Biazotto estava
atendendo aos seus pedidos, na medida do possível, e não poderia
esquecer que, embora fosse do PT, a repercussão seria positiva,
porque todos estavam mostrando serviço e atendendo aos pedidos
dos Vereadores, sem distinção partidária, em benefício de Mogi
Mirim. O Vereador Professor Cinoê Duzo desistiu de discursar na
tribuna. Em seguida, o Vereador Laércio Rocha Pires discursou
sobre um fato discordava do Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio
sobra a autoria da verba que viria à cidade, porque ele, Vereador
Laércio Rocha Pires iria receber o mérito por tudo o que iria
conseguir em prol da cidade. Em seguida agradeceu ao Deputado
Nelson Marquezeli por tê-lo atendido na verba que destinou ao
campo de bocha do Bar do João Doido. Dia 9 foi a uma reunião no
Parque da Imprensa, juntamente com o Prefeito Luís Gustavo
Antunes Stupp e o Vice-Prefeito Gérson Rossi, para ouvir os
reclames da população daquele bairro. Dia 23 esteve no bairro
Domenico Bianchi para tentar resolver os problemas daqueles
cidadãos, e recebeu a proposta da área privada para as obras de
infraestrutura. O orador contou dezessete bairros clandestinos ou
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irregulares na cidade e acreditava que o atual Prefeito daria
continuidade ao programa Estadual denominado “Cidade Legal” e
não adiantava algum Vereador querer o mérito para si, e fazia
questão de esclarecer o fato para a população. Em seguida, o
Vereador Laércio Rocha Pires disse que o corpo de bombeiros
deveria interditar o prédio da Câmara Municipal, que só possuía
uma porta de entrada/saída e não havia porta de emergência, a
exemplo do que houve na boate do Rio Grande do Sul. Alertou,
ainda, que o prédio da Escola “Coronel Venâncio” merecia maior
atenção, para não prejudicar os alunos. Os Vereadores Marcos
Bento Alves de Godoy, Engenheiro Agrônomo Jorge Setoguchi e
Professora Maria Helena Scudeler de Barros desistiram de falar. O
último orador a discursar foi Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio,
que voltou à tribuna para melhor explicar o seu intento, e tomou
como exemplo o pedido da Vereadora Dayane Amaro Costa
pedindo melhorias para a rua Carlos de Biazzi, mas o mesmo
pedido foi feito por muitos Vereadores, e isso não tinha nada de
mais, porque o verdadeiro sentido positivo seria se um Vereador
reforçasse o pedido e a conquista de outro Vereador. Para fechar o
assunto, disse que apenas aquele Vereador que nada fazia não
merecia o mérito e, por fim, desejou ao Prefeito Luís Gustavo
Antunes Stupp parabéns pelo aniversário comemorado hoje, muitos
anos de vida, e toda a conquista que pudesse fazer em prol da
cidade. Como líder, assumiu a tribuna o Vereador João Antonio
Pires Gonçalves, que lembrou quem durante o recesso de janeiro, a
Mesa se reuniu por três vezes e um dos assuntos mais importantes
foi a falta da saída de emergência e ele, Vereador Laércio Rocha
Pires, membro da antiga Mesa Diretora, nada fez para sanar o
problema. Assim, a atual Mesa iria conseguir designar uma sala
individual para cada Vereador e também a construção da saída de
emergência para o prédio da Câmara. Como não houvesse mais
oradores inscritos para falar em “Explicação Pessoal”, o senhor
Presidente determinou fosse guardado dum respeitoso minuto de
silêncio pelo passamento dos Senhores ERNESTO BERNARDES
DA COSTA, TSUGHIO SUKADA, JOSÉ SEBASTIÃO
MENDONÇA, Doutor THOMAZ WILSON ROVARIS DE
CAMARGO (QUINO DENTISTA) e da Senhora MARIA
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APARECIDA F. SANTOS. Cumprida dita providência e nada mais
havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, Vereador Benedito José
do Couto, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus,
encerrou os trabalhos da presente Sessão às 21h23, do que, para
constar, determinou a lavratura da presente Ata, a qual, depois de
achada conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente
assinada.
RJMB de A
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