CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA

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

Aos quatro dias do mês de março do ano dois mil e treze
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
Quinta 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 28 de fevereiro de 2013. 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),
Professora Márcia Róttoli de Oliveira Masotti (13), Marcos Bento
Alves de Godoy (14), Professora Maria Helena Scudeler de Barros
(15), Osvaldo Aparecido Quaglio (16) e Waldemar Marcurio Filho
(17), 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.
Posto isto, conforme o disposto no art. 106, parágrafo único, da
citada Resolução, convidou o Vereador Engenheiro Agrônomo Jorge
Setoguchi para que procedesse a leitura de um salmo da Bíblia.
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Cumprida dita providência, o Presidente suspendeu a sessão às
18h40 para cumprir o determinado pelo Requerimento nº 137, do
Vereador Engenheiro Agrônomo Jorge Setoguchi, aprovado na
sessão passada, ocasião em que foram recebidos em plenário o
Presidente do Conselho Municipal de Segurança, LUIZ EDUARDO
BARRICHELLO, o Comandante da 2ª Companhia, CAPITÃO PM
MARCELO SOARES CAVALHEIRO, representando a Polícia
Militar, homenageou o CABO PM JOEL ASSIS DE CAMPOS e os
SOLDADOS PM ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA e JONATAS
DELFINO. Em seguida, a DELEGADA NADJA CÁSSIA DE
ANDRADE, representando a Polícia Civil e homenageou o
INVESTIGADOR ANTÔNIO WILSON DE OLIVEIRA. Por fim,
PAULO HENRIQUE D’OLIVEIRA MACHADO, Diretor do
Departamento de Segurança Municipal, homenageou os GUARDAS
CIVIS MUNICIPAIS VANDERLEI RICCI, ADILSON HONÓRIO
DA SILVA e EVISTON SILVEIRA DE CASTRO, bem como o
BOMBEIRO VOLUNTÁRIO CYRUS SOLTANI MANJATERRA.
Finda esta participação, a sessão continuou suspensa, em
atendimento ao Requerimento nº 149, da Vereadora Professora
Márcia Róttoli de Oliveira Masotti, que designou homenagem a
dezessete mulheres, pelo Dia da Mulher, a saber: DAYANE
AMARO COSTA, eleita com 1.683 votos, se tornou a mais jovem
vereadora de Mogi Mirim (vereadora Márcia Róttoli); MARIA
APARECIDA CARVALHO DE ALMEIDA, professora na “Escola
Municipal Professora Altair Rosa Corsi Costa” (vereador Leonardo
Zaniboni); MARIA AMÉLIA BERNARDES DE OLIVEIRA,
presidente da ONG Vida (vereadora Maria Helena Scudeler de
Barros); CLÁUDIA REGINA NUNES, Juíza da 3ª Vara de Mogi
Mirim e Coordenadora adjunta da Escola Paulista de Magistratura –
Região Campinas (vereador Manoel Palomino); ADRIANA
HELENA FRANCO GUIDOTTI, gerente da Associação Comercial
e Industrial de Mogi Mirim (vereador Osvaldo Quaglio); MARIA
DA CONCEIÇÃO FERREIRA COSTA, integra a Pastoral
Catequese, Ministra Extraordinária da Eucaristia, Vicentina e da
Pastoral da Criança da Igreja São Judas; (vereador João Carteiro);
MARIA CARMELA BERNARDI, presta serviço de florista para a
Funerária São Luís; (vereador Laércio Rocha Pires); ROSANDRA
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BRONZATTO CERAGIOLLI, engenheira sanitarista, foi a primeira
mulher a ocupar o cargo de presidente do Saae, em 2002.
Atualmente, acumula duas diretorias: Água e Esgotos (vereador
Cinoê Duzo); GLORIA COCO GASPARINI, mogimiriana, é viúva
de Adelino Gasparini e mãe de sete filhos. Aos 81 anos, viu o neto
Daniel Santos se tornar vereador. (vereador Daniel Santos); NÍDIA
CARMEM NANNETE DOS SANTOS ADORNO, por 25 anos
lecionou e exerceu cargo de coordenadora do ensino religioso na
Escola Francisco Piccolomini. Atualmente, é voluntária na Casa da
Criança. (vereadora Dayane Amaro); CLAUDIA MARIA MADEU
SETOGUCHI, esposa do vereador Jorge Setoguchi, foi bancária e
promotora de vendas junto à Sadia, Nestlé e Rezende. (vereador
Jorge Setoguchi); CONCEIÇÃO APARECIDA GASPARIN,
presidente do Cecom (Centro Comunitário da Vila Dias),
coordenadora do Fórum das Entidades de Mogi Mirim e membro da
Federação Mogimiriana das Entidades. (vereador Luis Roberto
Tavares); LÚCIA HELENA SALVATO, uma das fundadoras do Lar
São Francisco, atualmente desenvolve trabalhos em diversas
entidades e é membro da Comissão Especial de Apoio da Associação
Comercial e Industrial de Mogi Mirim. (vereador Luiz Guarnieri);
ANA LÚCIA BUENO PERUCHI, professora aposentada, lecionou
nas Escolas “Francisco Piccolomini” e “Dr. Oscar Rodrigues Alves”,
foi diretora do Departamento de Educação, entre os anos de 2001 e
2004. (vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira); AUDREY
MOUSINHO TORRES, voluntária e coordenadora de cursos
profissionalizantes do SOS (Serviço de Obras Sociais). (vereador
Marcos Bento Alves de Godoy); SILVANA APARECIDA BOTAN
MARCÚRIO, empresária e esposa do vereador Waldemar Marcurio
Filho.
(vereador
Waldemar
Marcurio
Filho);
e
JURACI APARECIDA TENÓRIO PEREIRA, enfermeira (vereador
Benedito José do Couto). O Grupo de Escoteiros “Recanto das
Matas” também compareceu ao plenário para receber a homenagem
feita pelo Vereador Luís Roberto Tavares, versando sobre o resgate
do ancião Akio Maeda na Voçoroca, motivo elencado na Moção nº
17/13, a ser lida e votada, a seguir. Reaberta a sessão às 20h10 e
dando por iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", o Senhor
Presidente submeteu à apreciação do plenário a ata da Quarta Sessão
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Ordinária, realizada em 25.2.2013, a qual, depois de achada
conforme e aprovada, foi devidamente assinada pelos Vereadores
Benedito José do Couto e Luís Roberto Tavares, respectivamente,
Presidente e 1º Secretário. Ato contínuo, o Senhor Presidente
submeteu à apreciação e votação dos nobres Vereadores o seguinte
REQUERIMENTO, hoje endereçado à Mesa (aprovado pela Casa):
nº 109, do Vereador Professor Cinoê Duzo, solicitando “reiteração
do requerimento n º54/11. Que solicita adequação da área do Espaço
Cidadão para abrigar o terminal de ônibus urbano na cidade”; nº
168, da Vereadora Dayane Amaro Costa, solicitando “levantamento
do número de pacientes que utilizam medicamentos fitoterápicos”;
nºs 169, 170 e 171, da Vereadora Professora Maria Helena Scudeler
de Barros, solicitando “seja oficiado à Viação Santa Cruz para que o
ônibus da linha 5 tenha como parada o Jardim Velho; idem para
colocação de ponto de ônibus na Rua 6 de setembro; que a Intervias
coloque placa no local correto na estrada que liga Mogi mirim a
Limeira”; nº 172, do Vereador João Antonio Pires Gonçalves,
“encaminhando minuta de projeto de lei referente à destinação de
óleo de cozinha”; nºs 173, 177, 179, do Vereador Professor Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino, solicitando “informações a
respeito da aplicação da Lei 12.740/12, a respeito do adicional de
periculosidade dos vigias; audiência pública no dia 11 de abril, 17
horas, na Câmara, para discutir planos de ação em defesa e proteção
animal; possibilidade de centralização dos serviços às crianças e
adolescentes atendidos no Caps junto ao Cras”; nºs 174 e 183, do
Vereador Daniel Gasparini dos Santos, solicitando “criação de
cargos de monitores de atividades de recreação, lazer e esporte em
praças públicas; projetos de galerias de águas pluviais em várias ruas
da cidade”; nºs 175, 176, 181,do Vereador Luís Roberto Tavares,
solicitando “que o Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgotos
proceda a informações sobre a caixa d’água da Praça Chico Mendes,
Jardim do Lago; informações a respeito da Rodovia Élzio Mariotoni;
informações sobre a atual situação de todos os loteamentos
irregulares e clandestinos da cidade”; nº 178, da Vereadora
Assistente Social Luzia Cristina Côrtes Nogueira, solicitando “que o
Prefeito corrija o erro e restitua o direito subtraído dos usuários do
transporte coletivo”; nº 180, do Vereador Marcos Bento Alves de
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Godoy, solicitando “doação de um dos terrenos da Prefeitura para a
implantação de uma cooperativa de reciclagem; nº 182, da
Vereadora Professora Márcia Róttoli de Oliveira Masotti,
solicitando” audiência para o dia 10 de abril, às 19 horas, para
apresentação da situação financeira do Município; nº 186, do
Vereador Engenheiro Agrônomo Jorge Setoguchi, solicitando
“nomes, cargos, salários, locais de residência e funcionários do
Consórcio Intermunicipal de Saúde”; nºs 184 e 185, do Vereador
Laércio Rocha Pires, solicitando “que a Telefonica – Vivo implante
os serviços no Bairro Residencial do Bosque; que a Net implante
serviços de TV, internet e telefone no Bairro Residencial do
Bosque”; nº 187 e 188, do Vereador Benedito José do Couto,
solicitando “que a Elektro - Eletricidade e Serviços S.A. implante
lâmpadas na Rua 6, Jardim Paraíso da Cachoeira; idem na Rua 15 do
Bairro Parque das Laranjeiras e outros trechos do citado bairro”. Em
seguida, foi aprovada a seguinte MOÇÃO: nº 13, da Vereadora
Professora Maria Helena Scudeler de Barros, “de pesar pelo
falecimento do Senhor FRANCISCO FERNANDES”; nº 14, da
Vereadora Professora Márcia Róttoli de Oliveira Masotti, pelo
falecimento de BRIANAH PEREIRA BRIANTI”; nº 15, da
Vereadora Assistente Social Luzia Cristina Côrtes Nogueira, “de
congratulações e aplausos com o ex-Vereador Orivaldo Aparecido
Magalhães pela vitória na ação popular que versa sobre a coleta de
lixo no Parque das Laranjeiras”; nº 16, do Vereador Osvaldo
Aparecido Quaglio, “de congratulações e aplausos com Jorge
Antônio Barbosa, eleito Presidente da CEBE – Centro de Educação e
Integração Social “Benjamim Quintino da Silva”; nº 17, do Vereador
Luís Roberto Tavares, “de congratulações e aplausos com o Grupo
Escoteiro ‘Encanto das Matas’ pelo salvamento de Akio Maeda,
idoso perdido na Voçoroca”. Ato contínuo, foram dadas como lidas
e encaminhadas ao Prefeito Municipal as seguintes INDICAÇÕES:
nºs 161 a 163, do Vereador Professor Cinoê Duzo, indicando ao
Prefeito “semáforo na rotatória da Praça Lions, junto ao posto de
combustíveis; bailes mensais para pessoas da terceira idade;
iluminação e pavimentação das ruas das chácaras Planalto Bela
Vista”; nº 214, 216, da Vereadora Dayane Amaro Costa, indicando”
redutor de velocidade na rua Joaquim Bueno de Oliveira, Maria
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Bonatti Bordignon; melhorias de trânsito na rua Doutor Ulhoa
Cintra”; nº 215, do Vereador Professor Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino, indicando “redutor de velocidade na rua Ariovaldo
Silveira Franco, antes da Fatec”; nº 217 e 218, do Vereador João
Antonio Pires Gonçalves, “contratação de ginecologista, geriatra e
pediatra para a UBS do Jardim Planalto; reforma da pista de skate na
praça 9 de julho”; nº 219, da Vereadora Assistente Social Luzia
Cristina Côrtes Nogueira, indicando “troca de ventiladores da
recepção do CEM – Centro de Especialidades Médicas”; nºs 220 a
223, do Vereador Administrador Leonardo David Zaniboni,
indicando “que as ligações para a ouvidoria da Prefeitura sejam
gratuitas; placa de identificação de nome da rua Erisvaldo da Silva,
Jardim Europa; redutor de velocidade na mesma rua; e instalação de
ponto de ônibus coberto na parada da rua Campo Grande, Mirante;
nºs 224 a 228, do Vereador Luís Roberto Tavares, indicando
“melhorias na rua Alberto Christofoletti, parque das Laranjeiras;
substituição de placa de identificação da rua Ederaldo Silveira
Bueno; limpeza da praça da rua Ederaldo Silveira Bueno, Jardim do
Lago; limpeza da praça da rua Ticuna, Mogi Mirim II; melhorias na
rua Doutor João Avancini, Mogi Mirim II”; nº 229, do Vereador
Professor Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, indicando
“limpeza e iluminação na praça Deputado Ulisses Guimarães, Jardim
Aurora”; nº 230 e 231, do Vereador Marcos Bento Alves de Godoy,
indicando “recuperação da rua Projetada, Parque das Empresas;
manutenção na rua Gama e adjacências, Chácaras Cachoeira de
Cima”; nºs 232 a 235, da Vereadora Professora Márcia Róttoli de
Oliveira Masotti, indicando “iluminação pública e troca de lâmpadas
por LED em toda a cidade; escoamento das águas pluviais da rua
Lázaro Franco de Moraes, Jardim Helena; colocação de lombada na
rua Salim Chaib, Centro; reparo no asfalto da rua Benedito da Cunha
Campos, defronte ao Lar São Francisco; nº 237, do Vereador
Engenheiro Agrônomo Jorge Setoguchi, indicando “criação do novo
PSF na zona rural”; nº 238, do Vereador Laércio Rocha Pires,
indicando “sinalização de parada obrigatória nas vias públicas do
bairro Anselmo Lopes Bueno. A seguir, o Senhor Presidente colocou
à
disposição
dos
Senhores
Vereadores
a
seguinte
CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs 39 a 45, 47, 49 e 51, 53 a 62

6

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

datados de 22 a 27 de fevereiro últimos últimos, subscritos pelo
Prefeito Municipal, “respondendo às proposituras desta Edilidade:
Requerimentos: nºs 41, 64, 56, do Vereador Professor Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino; nºs 30, 27, 31, 32, 21, do
Vereador Professor Cinoê Duzo; nº 84, da Vereadora Professora
Maria Helena Scudeler de Barros; nº 17, 14, da Vereadora Dayane
Amaro Costa; nº 40, do Vereador Marcos Bento Alves de Godoy.
Indicações: nºs 44, 3, 35, 34, 13, do Vereador Marcos Bento Alves
de Godoy; nº 912, do Vereador Professor Manoel Eduardo Pereira
da Cruz Palomino; nº 105, 64, do Vereador Professor Cinoê Duzo;
(ao conhecimento dos Vereadores interessados). Ofício do Instituto
Educacional Imaculada Conceição, datado de 25.2.13, subscritos
pela Representante da Direção e pelo Diretor Geral, “agradecendo à
moção nº 10/13”; (arquive-se, após dar ciência à Vereadora
Professora Maria Helena Scudeler de Barros). Telegramas datados
de 28 de fevereiro de 2013, do Ministério da Saúde, “informando
sobre a liberação de recursos dos programas HIV-Aids, vigilância e
promoção da saúde”; (arquivem-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 Vereadora Professora Márcia Róttoli de
Oliveira Masotti, primeira oradora regularmente inscrita, desistiu de
discursar. O Vereador João Antonio Pires Gonçalves saudou os
presentes e informou que o Prefeito deveria saber que ele, assim
como outros pares, vinha lutando, há mais de quatro anos, pela
realização de três pedidos importantes. Em primeiro lugar, se referiu
à destinação do óleo de cozinha, porque a bancada do PMDB
apresentou a minuta ao ex-Prefeito Carlos Nelson Bueno, que não
tomou providências. Esperava que o atual Prefeito o fizesse no
tocante à destinação do óleo de cozinha, porque 80% das residências
e restaurantes descartavam indevidamente o material usado pela pia
da cozinha ou vaso sanitário, contaminando o meio ambiente. Em
seguida, citou sobre a reforma da Praça 9 de julho, do ‘half’, e sabia
que outros Vereadores haviam feito o mesmo pedido, e os skatistas
precisavam de apoio naquele esporte, coma reforma daquela área.
Por fim, citou sobre sua Indicação, também já endossada por muitos
Vereadores, pedindo médicos especialistas para Martim Francisco, e
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disse esperar providências urgentes para tudo o que pediu ao Senhor
Prefeito. Ato contínuo, a Vereadora Dayane Amaro Costa foi à
tribuna para saudar os presentes e registrou o seu descontentamento
com relação à acessibilidade da cidade, que não era prioridade na
cidade, mas que iria continuar lutando para que o fosse. Relatou que
as coisas não funcionavam como deveria e via-se isso pelo
orçamento atual do Departamento de Acessibilidade. Então,
reafirmou que sua luta seria intensa, porque a cidade precisava de
adaptações urgentes. O Vereador Waldemar Marcurio Filho desistiu
de falar. Assim, na sequência, a Vereadora Professora Maria Helena
Scudeler de Barros assumiu a tribuna para saudar os presentes e
comunicou que a Bancada do PSDB esteve em São Paulo para se
reunir com Sílvio Torres, para tratar do projeto “Vila Dignidade”,
com 24 residências para idosos que estavam sós e deveriam ser
assistidos. O Secretário discorreu sobre a estrutura da Vila
Dignidade, porque a Vereadora Professora Márcia Róttoli de
Oliveira Masotti acionou a Deputada Ana Perugini; o Deputado
Sílvio Torres já sabia dessa intervenção e se propôs a vir a Mogi
Mirim, ainda no mês de março, para fazer a exposição técnica sobre
o projeto Vila Dignidade, para sanar dúvidas. O Secretário Sílvio
Torres dispôs-se a falar sobre novos empreendimentos habitacionais
na cidade, porque há um aceno do Estado em investir em moradias
para a cidade, fora as 380 unidades previstas na gestão de Carlos
Nelson Bueno. Em seguida, disse que a Secretaria de Habitação,
amiúde, vinha a Mogi Mirim para avaliar as casas que estavam
sendo discutidas na Justiça, com a Meritíssima Juíza Doutora
Cláudia, para novas tratativas sobre aquelas irregularidades. Por fim,
disse que o Vereador Luís Roberto Tavares iria discorrer sobre a
programação do programa “Cidade Legal”, coordenado pela
Secretaria Estadual da Habitação, em todos os loteamentos
irregulares de Mogi Mirim. O Vereador Luís Roberto Tavares
saudou os presentes para ratificar que esteve na Secretaria da
Habitação, com Sílvio Torres, com a bancada do PSDB, para cuidar
dos assuntos habitacionais da cidade e seus programas correlatos. Os
membros da Comissão de Regularização de Loteamentos se
compunha dele, Vereador Luís Roberto Tavares na Presidência, e
dos Vereadores Laércio Rocha Pires e Daniel Gasparini dos Santos,
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bem como dos simpatizantes que lutavam pelo mesmo fim, como o
Vereador Administrador Leonardo David Zaniboni, os quais
estiveram em Campinas, na empresa GAB Engenharia, e lhes foram
pedidas providências, as quais já foram encaminhadas, com vistas à
regularização do Domênico Bianchi e Parque das Laranjeiras, para
verificar in loco o que lhe era apresentado em relatórios da Comissão
de Vereadores mogimirianos. Abordando outro assunto, referiu-se à
falta de água nos fins de semana em pontos da cidade, mas não
obteve respostas. Porém, viu a situação da caixa d’água da Vila
Dias, que estava abandonada, embora o Saae - Serviço Autônomo de
Água e Esgotos afirmasse que ela abastecia a zona leste. Como havia
dúvidas, ele, Vereador Luís Roberto Tavares, requereu explicações e
providências. Citou que gostaria de saber das providências no
tocante ao asfaltamento da via Élzio Mariotoni, restando apenas três
quilômetros para asfaltar. Por fim, falou sobre a inundação das
quatro residências do Parque das Laranjeiras, e contatou que havia
problema de pessoal administrativo e de máquinas disponíveis para
executar o serviço de galerias de águas pluviais, mas conseguiu
resolver parte dos problemas daqueles moradores. Posto isto,
encerrou a sua participação na tribuna. O Vereador Daniel Gasparini
dos Santos saudou os presentes e se referiu ao ‘tancão’ da
Novacoop, que estava causando problemas para os moradores, com
animais peçonhentos e grande grau de periculosidade àqueles
moradores, fato eu exigia providências imediatas por parte do
Executivo. Por fim, saudou o Vereador Professor Cinoê Duzo e o
chamou de ‘guerreiro’, e desejou-lhe rápida convalescença do mal
que lhe acometeu. Em seguida o Vereador Laércio Rocha Pires
assumiu a tribuna, saudou os presentes e agradeceu o Vereador
Professor Luiz Antônio Guarnieri, que esteve em Jerusalém e trouxe
souvenirs da “terra santa” para os nobres pares. Parabenizou o
Prefeito Luís Gustavo Antunes Stupp pelo seu trabalho e pelo
cumprimento do compromisso de campanha, relativo ao guard rail
em grande parte do córrego da Avenida Brasil. Disse que era
humilde quando conseguia as doações e auxílios, mas a Prefeitura
deveria noticiar que foi esse ou aquele Vereador que conseguia
material para as obras. Isso porque ele, Vereador Laércio Rocha
Pires conseguiu 30 caminhões de fresado para determinada área, e o
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Diretor de Departamento foi à imprensa e disse que foi a Prefeitura
que havia conseguido a matéria prima. Por fim, disse que iria dar
continuidade às suas visitas para pedir doações às empresas
privadas, assim como fez junto às Concessionárias Intervias e
Renovias, no tocante ao guard rail e ao fresado para as vias sem
asfalto. No tocante à irregularidade dos loteamentos, havia muitos na
cidade, e não apenas o Parque das Laranjeiras e o Domênico
Bianchi, e ele, Vereador Laércio Rocha Pires, desejava ver o
reconhecimento pelo seu trabalho e não iria abrir mão disso. Ato
contínuo, falou o Vereador Engenheiro Agrônomo Jorge Setoguchi,
o qual saudou os presentes e se referiu aos três PFS para a zona
rural, e buscava a instalação de mais um, com vistas à proximidade
daquela população aos postos de saúde. Em seguida disse que
pleiteou os nomes e cargos do Consórcio Intermunicipal de Saúde e
também aos documentos solicitados há 30 dias, no tocante aos
comissionados contratados, ainda sem atendimento ou resposta. Por
fim, lembrou o Prefeito que o prazo regimental e da LOM – Lei
Orgânica do Município para a resposta era de 15 dias. O Vereador
Professor Cinoê Duzo foi à tribuna para saudar os presentes e dizer
que esteve acamado desde o Carnaval e que tinha muitos assuntos
para falar. Porém, na noite de hoje, apenas agradeceu a Deus, sua
mãe Dona Luzia, a sua namorada Rosandra e aos pares da Câmara,
por terem aprovado o pedido de licença de 15 dias. Por fim,
agradeceu todas as manifestações de carinho pelo telefone e pelo
Facebook e pediu a Deus que retribuísse ao carinho que lhes deram
os munícipes, em especial ao Prefeito Luís Gustavo Antunes Stupp e
Gabriel Mazon Tóffoli, que foram a sua casa prestar solidariedade.
Pediu que todos deixassem a vaidade e o rancor de lado, e que
refletissem sobre os fatos, como ele estava fazendo nesse período de
convalescença. O Vereador Marcos Bento Alves de Godoy desistiu
de falar na tribuna. Ato contínuo, discursou o Vereador
Administrador Leonardo David Zaniboni, que saudou os presentes e
agradeceu ao Vereador Professor Cinoê Duzo e refletiu sobre as
palavras do orador que o antecedeu, Vereador Professor Cinoê
Duzo, porque se sentiu decepcionado na noite de hoje com alguns
companheiros, porque todos fizeram campanha política e a maioria
de seus votos se deveu à esperança dos munícipes em regularizar os
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respectivos imóveis, já que eram moradores de loteamentos
irregulares. Ele fez questão de convidar os Vereadores Luís Roberto
Tavares, Laércio Rocha Pires e Daniel Gasparini dos Santos,
membros da Comissão de Habitação - para a qual nem foi convidado
a compor, e isso não tinha importância, porque o seu trabalho
continuaria o mesmo - para uma reunião em Campinas e São Paulo,
e deixou registrada a sua indignação, e não iria falar tudo o que
pensava, porque iria aceitar o conselho do Vereador Professor Cinoê
Duzo, mas estava decepcionado com a atitude de alguns. Disse que
não era político, mas que desejava ajudar o povo de Mogi Mirim a
viver melhor. “Não quero aprender política com o que escutei hoje
aqui. Quero registrar que fiquei indignado com o que vi e ouvi hoje
aqui. Nem vou falar mais.” Posto isso, deixou a tribuna o Vereador
Administrador Leonardo David Zaniboni. O Vereador Osvaldo
Aparecido Quaglio, último orador inscrito, desistiu de falar. Não
havendo oradores inscritos e interessados em discursar, o Senhor
Presidente suspendeu a Sessão às 21h05, conforme o disposto no art.
105 da Resolução nº 276/10 (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 PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do
Artigo 172 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 9, de 2013,
de autoria do Vereador Laércio Rocha Pires “instituindo o dia 4 de
outubro como DIA MUNICIPAL DO AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE e do AGENTE DE ENDEMIAS”. Parecer da Comissão
de Justiça e Redação. (Posto a votos pelo processo simbólico, a Casa
aprovou, por unanimidade dos Vereadores, o Projeto de Lei nº 9, do
Vereador Laércio Rocha Pires, em Primeiro Turno); (encaminhe-se à
“Ordem do Dia” da próxima sessão, para discussão e votação em
segundo turno). 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). O
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Vereador Luís Roberto Tavares foi à tribuna para ratificar a sua
homenagem aos jovens do Grupo Escoteiro “Encanto das Matas”,
que salvaram o Senhor Akio Maeda, perdido na Voçoroca.
Parabenizou os monitores, escoteiros e lobinhos, trabalho que
passava despercebido por muitos e que implantava a cidadania nos
jovens. Tal fato foi significativo e mereceu o registro em ata dos
trabalhos e a homenagem feita no início da sessão. Em seguida, se
reportou ao problema de iluminação no bairro Mogi Mirim II, e o
morador tinha que fazer o protocolo junto à Elektro - Eletricidade e
Serviços S.A., que demorava de 10 a 15 dias para resolver o caso,
porque quando apagava uma lâmpada, a rua toda ficava às escuras e
o problema técnico estava acontecendo, constantemente, em todas as
ruas de nomes indígenas do bairro Mogi Mirim II, especialmente na
rua Aimorés e Guarani e causava problema na área de Segurança
para os moradores. O Vereador Waldemar Marcurio Filho foi à
tribuna para saudar os presentes e agradecer o bom trabalho do Daer
na área de Martim Francisco e agradeceu ao Diretor, Valdir Luiz
Biazotto, que estava recuperando as estradas do Distrito de Martim
Francisco. Em seguida citou ao Vereador Administrador Leonardo
David Zaniboni que na primeira sessão de Câmara ele havia dito “o
papagaio come o milho e periquito leva a fama” e isso aconteceria
no meio político por todo o sempre. Então, solicitou aos nobres
pares que trabalhassem juntos, para alcançar um bem comum. Em
seguida, assumiu a tribuna a Vereadora Dayane Amaro Costa, que
relatou ter visitado o Departamento de Meio Ambiente e Agricultura
e achou muito próspero o trabalho do Diretor Valdir Biazotto. Citou
ainda que a Horta Comunitária poderia ser executada, e esse pedido
já havia sido feito pelo Vereador Luís Roberto Tavares. Parabenizou
o Senhor Valdir Luiz Biazotto pela condução dos assuntos relativos
àquele Departamento Municipal, cuja metodologia poderia servir de
espelho aos outros Departamentos. Em seguida, endossou as
palavras proferidas pelo Vereador Laércio Rocha Pires, porque os
Vereadores tinham que ser reconhecidos pelas suas conquistas de
verbas e feitos para o Município. Cabia ao Prefeito prover os
Departamentos da melhor forma, para ter condições de receber as
verbas conquistadas pelos Vereadores. Em seguida solicitou
providências de mudança da mão de direção no trecho que rua Ulhoa
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Cintra, especificamente defronte à sede da Associação dos
Deficientes, cujos associados sentiam dificuldades, já que o ônibus
parava do outro lado da rua e eles tinham que atravessá-la, correndo
mais riscos. Por fim, solicitou maior conscientização da população
para a limpeza das praças e vias públicas, não jogando lixo e
mantendo a limpeza dos locais. Após isto, encerrou a sua
participação. Em seguida, assumiu a tribuna a Vereadora Assistente
Social Luzia Cristina Côrtes Nogueira, que saudou os presentes e
teceu esclarecimentos a respeito de sua propositura, alertando o
Prefeito para divulgar melhor os seus feitos para toda a população.
Em dezembro de 2011, o Prefeito Carlos Nelson Bueno
regulamentou a compra dos passes com cartão, com desconto de
15% para 2012, para quem adquirisse mais de cinco passes. O atual
Prefeito regulamentou os descontos para 2013 nos passes da Viação
Santa Cruz, mas excluiu o art. 2º daquele Decreto, e a população
reclamou, porque a diferença somava 7% a mais, para a compra com
dinheiro. Em suma, solicitou que o Prefeito divulgasse mais
claramente os seus feitos. Em seguida, reclamou que havia solicitado
ao Prefeito para que a conta da água especificasse,
discriminadamente, o valor da água, do esgoto e os 5%, para que o
contribuinte pudesse entender o que estava pagando. Porém, a
resposta do Prefeito ao seu pedido foi insubsistente e sem ligação ao
que foi perguntado. Quanto a essa praxis, os nobres pares de
vereança também reclamaram que as respostas não estavam
condizentes ao que estava sendo pedido na propositura. Assim,
pediu aos Diretores e assessores do Gabinete do Prefeito que
atentassem para tal fato e corrigissem a sua atuação frente à
Administração. O Vereador Laércio Rocha Pires foi à tribuna para
dizer ao Vereador Luís Roberto Tavares que esteve no fim de
semana no Parque das Laranjeiras constatando vias não trafegáveis
e, amanhã cedo, iria cobrar do Departamento responsável maior
agilidade para passar a máquina naquelas vias; para tanto, convidou
o Vereador Luís Roberto Tavares para acompanhá-lo. Como não
houvesse mais oradores inscritos para falar em “Explicação Pessoal”
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 21h30

13

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

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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