CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA DÉCIMA SEXTA (16ª) SESSÃO ORDINÁRIA

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

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano dois mil e
quatorze realizou-se, na Sala das Sessões "Vereador Santo
Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo
Sr. Vereador Benedito José do Couto; Secretariada pelo Sr.
Vereador Luís Roberto Tavares, a Décima Sexta (16ª) Sessão
Ordinária do Segundo (2º) Ano da Décima Sexta (16ª)
Legislatura da Câmara Municipal de Mogi Mirim,
previamente programada e devidamente convocada nos termos
da Relação da Matéria, datada de 23 de maio de 2014. Às
18h30, feita a primeira chamada nominal dos Srs. Vereadores
pelo 1º Secretário, nos termos do disposto no Artigo 109, da
Resolução nº 276, de 2010 (Regimento Interno vigente) e se
constatando haver número legal para o início dos trabalhos,
conforme dispõe o Artigo 106 da já citada Resolução, eis que
se encontravam presentes os Srs. Vereadores: Benedito José
do Couto (01), Cinoê Duzo (02), Daniel Gasparini dos Santos
(03), Daniela Dalben Mota (04), Dayane Amaro Costa (05),
João Antonio Pires Gonçalves (06), Jorge Setoguchi (07),
Laércio Rocha Pires (08), Leonardo David Zaniboni (09), Luís
Roberto Tavares (10), Luzia Cristina Côrtes Nogueira (11),
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino (12), Maria Helena
Scudeler de Barros (13), Osvaldo Aparecido Quaglio (14),
Waldemar Marcurio Filho (15) e, ausentes, Dr. Ary Augusto
Reis de Macedo (16) e Luiz Antônio Guarnieri (17),
conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas apostas à
Folha de Presença - Registro de Comparecimentos e Faltas
dos Srs. Vereadores às Sessões da Câmara, anexa ao final da
presente Ata, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos
da presente Sessão. Posto isto, conforme o disposto no
Parágrafo Único, do Artigo 106, da citada Resolução,
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convidou o Vereador Luís Roberto Tavares para que
procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte
reservada ao "EXPEDIENTE", o Presidente submeteu à
apreciação do Plenário as atas da Décima Quinta (15ª) Sessão
Ordinária, realizada em 19 de maio de 2014, e as atas da
Quarta (04ª) e Quinta (05ª) Sessões Extraordinárias, realizadas
em 21 de maio de 2014, as quais, depois de achadas
conformes e aprovadas, foram devidamente assinadas pelos
Vereadores Benedito José do Couto e Luís Roberto Tavares,
respectivamente, o Presidente e o 1º Secretário. Na sequência
deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1.
Projeto de Lei nº 55, de 2014, de autoria do Sr. Prefeito de
Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes Stupp, acompanhado de
Mensagem nº 41/2014, datada de 19/05/2014, objeto do
Ofício nº 41/2014, de igual data, “dispondo sobre alteração de
dispositivos da Lei Municipal nº 5.501, de 13 de dezembro de
2013, que reestruturou o Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Mogi Mirim – CONSEA”; (ao
exame das Comissões Permanentes, conforme reza o Artigo
49, § 1º, do Regimento Interno vigente); 2. Projeto de Lei nº
56, de 2014, de autoria do Sr. Prefeito de Mogi Mirim, Luís
Gustavo Antunes Stupp, acompanhado de Mensagem nº
42/2014, datada de 20/05/2014, objeto do Ofício nº 42/2014,
de igual data, “autorizando o Município de Mogi Mirim, pelo
Poder Executivo, a celebrar convênio com o Estado de São
Paulo, por intermédio da Secretaria de Cultura, objetivando a
modernização do espaço infantil da Biblioteca Municipal”;
(ao exame das Comissões Permanentes, conforme reza o
Artigo 49, § 1º, do Regimento Interno vigente); 3. Projeto de
Lei nº 57, de 2014, de autoria do Sr. Vereador Waldemar
Marcurio Filho, “estabelecendo o agendamento de consultas
médicas, por telefone, a pacientes idosos e pessoas com
deficiência, já cadastradas, e a pessoas que residam na zona
rural do Município de Mogi Mirim e dando outras
providências”; (ao exame das Comissões Permanentes); 4.
Projeto de Lei nº 58, de 2014, de autoria do Sr. Prefeito de
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Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes Stupp, acompanhado de
Mensagem nº 43/2014, datada de 23/05/2014, objeto do
Ofício nº 43/2014, de igual data, “autorizando o Município de
Mogi Mirim a alienar, por doação, área de terreno de sua
propriedade para o Governo do Estado de São Paulo,
objetivando a construção e instalação de escola estadual no
Residencial Floresta”; (ao exame das Comissões
Permanentes); 5. Projeto de Lei nº 59, de 2014, de autoria do
Sr. Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes Stupp,
acompanhado de Mensagem nº 44/2014, datada de
23/05/2014, objeto do Ofício nº 44/2014, de igual data,
“dispondo sobre permissão de uso, a título precário e sem
ônus, de bem público que especifica, ao 17º Grupo de
Escoteiros Encanto das Matas, e dando outras providências”;
(ao exame das Comissões Permanentes); 6. Balancete Mensal
da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim,
“referente ao mês de abril de 2014”; (ao exame da Comissão
de Finanças e Orçamento); 7. Balancete Mensal da Receita e
Despesa do Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE de
Mogi Mirim, “referente ao mês de fevereiro de 2014”; (ao
exame da Comissão de Finanças e Orçamento). Ainda com os
Ofícios nºs. 41, 42, 43 e 44/2014 o Senhor Prefeito Luís
Gustavo Stupp solicitou fossem os Projetos de Lei nºs. 55, 56,
57 e 58/2014 apreciados em Regime de Urgência Especial,
conforme previsto no Artigo 54, da Lei Orgânica – LOM de
Mogi Mirim. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu à
apreciação e votação dos nobres Vereadores os seguintes
REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados
pela Casa): nºs. 304 e 306, de 2014, da Sra. Vereadora Luzia
C. Cortez Nogueira, solicitando, respectivamente, “seja
oficiado o Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Stupp, para
que informe sobre o fornecimento de bens públicos, para
obras realizadas no Loteamento Tainá” e “seja oficiado o
Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Stupp, reiterando-lhe o
exposto no Requerimento nº 245/2014, que solicitou cópia de
vários empenhos, datados de outubro, novembro e dezembro
de 2013”; nº 299, de 2014, do Sr. Vereador Leonardo David
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Zaniboni, solicitando, “seja oficiada a direção da Viação Santa
Cruz, para que implemente uma linha de transporte coletivo,
que percorra o Residencial do Bosque, com sugestão de trajeto
fornecido pelos moradores”; nºs 302, 308, 314, de 2014, do
Sr.
Vereador
Laércio
Rocha
Pires,
solicitando,
respectivamente, “seja oficiada a direção da empresa Santa
Cruz Transportes, para que implemente mais uma linha de
ônibus – escolar – nos horários de pico, para atendimento dos
estudantes da Linha 3, do Jardim Silvânia”, “seja oficiado o
Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Stupp, reiterando-lhe o
exposto na Indicação nº 485/2013, que indicou a reforma da
quadra de esportes e a construção de campo de futebol e
campo de areia no Jardim Planalto”, “seja oficiada a direção
da empresa Santa Cruz Transportes, para que informem qual é
o ano de fabricação da frota de ônibus, que circula na cidade”;
nº 307, de 2014, do Sr. Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio,
solicitando, “seja oficiado o Prefeito de Mogi Mirim, Luís
Gustavo Stupp, para que informe se há projeto da
municipalidade que estabeleça a mão de direção na Rua
Espírito Santo, no Jardim Saúde”; nº 309, de 2014, do Sr.
Vereador Manoel Eduardo P. C. Palomino, solicitando, “seja
oficiada a CETESB – Agência Ambiental de Mogi Guaçu,
bem como a Secretaria de Sustentabilidade Ambiental,
Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras
e Planejamento, para que informem quais as providências já
foram, ou estão sendo tomadas, para solução de denúncia de
grave suspeita de crime ambiental, por empresa, conforme
ofícios e protocolos encaminhados pelo SAAE, em 16 de abril
de 2014”; nºs 310, 311, 312, 313, de 2014, do Sr. Vereador
Luís Roberto Tavares, solicitando, respectivamente, “seja
oficiado o Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Stupp,
reiterando-lhe o exposto na Indicação nº 30/2014, que indicou
limpeza nas áreas verdes e terrenos do Bairro Mogi Mirim II”,
“seja oficiado o Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Stupp,
para que realize estudos, visando a revitalização da praça,
localizada na Rua Evaldo Chabregas, no Parque das
Laranjeiras”, “seja oficiada a empresa Vivo Telefonia, para
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que realize manutenção no telefone público, localizado na
Estrada do Boa” e “seja oficiado o Prefeito de Mogi Mirim,
Luís Gustavo Stupp, para que implante lixeira comunitária e
remeta planilha, incluindo o plano de coleta semanal,
contendo os dias do mês em que a coleta será feita na Estação
Horto Vergel”. Na sequência, o Sr. Presidente deu por
aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes
INDICAÇÕES, endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: nº
356, de 2014, da senhorita Vereadora Dayane Amaro Costa,
sugerindo, “instalação de redutor de velocidade, tipo lombada,
na Rua Pedro Tarquinio Zani, altura do nº 65, na Vila São
José”; nºs 379 e 380, de 2014, do Sr. Vereador Laércio Rocha
Pires, sugerindo, respectivamente, “implantação de dispositivo
de captação e direcionamento de águas pluviais – galerias, na
Rua Rafael Bella, no Jardim Flamboyant” e “conserto da
calçada na Rua Dr. João Teodoro, em frente ao nº 414, centro
da cidade”; nº 381, de 2014, do Sr. Vereador Cinoê Duzo,
sugerindo, “limpeza das bocas de lobo, localizadas em frente e
ao lado do nº 139, na esquina da Rua Santa Cruz, com Rua
Dom Bosco, no Bairro Santa Cruz”; nºs 382, 383 e 384, de
2014, do Sr. Vereador Jorge Setoguchi, sugerindo,
respectivamente, “limpeza do meio fio na calçada da Rua
Octávio Cerruti, localizada no Jardim Melo”, “poda de
árvores, localizadas na esquina da Rua João Bonatti, com Rua
Honório Bonatti, no Bairro Santa Cruz” e “poda interna na
árvore, localizada na Praça Lucinda Brasi Brandão, no Bairro
Inocoop”; nºs 386, 387, 388, 389, 390 e 391, de 2014, do Sr.
Vereador Luís Roberto Tavares, sugerindo, respectivamente,
“poda de árvore, localizada na Avenida Dr. João Avancini, no
Bairro Mogi Mirim II”, “limpeza nas margens da Rodovia
Deputado Nagib Chaib, próximo à ponte”, “verificação de
possível foco de Dengue, na água parada sob a ponte da
Avenida Vereador Antonio Carlos de Oliveira”, “limpeza no
terreno localizado ao final da Rua Francisco Dias Reis, na
Vila Dias”, “manutenção na ponte de madeira, localizada no
km 7, da estrada que dá acesso à Estação Horto Vergel” e
“manutenção na ponte que dá acesso às ruas 40 e 42, do
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Parque das Laranjeiras”; nº 392 e 393, de 2014, do Sr.
Vereador Manoel Eduardo P. C. Palomino, sugerindo,
respectivamente, “reforma nos veículos viaturas 032 e 033, do
Corpo de Bombeiros, até que seja possível aquisição de novos
caminhões” e “estudos, quanto à viabilidade de se construir
um local, devidamente estruturado, para receber animais nas
condições elencadas na Lei nº 5.550, de 12 de maio de 2014,
que criou o Programa Bem-Estar Animal”. A seguir, o Senhor
Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres
Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa
(aprovadas pela Casa): nº. 35, de 2014, do Sr Vereador
Laércio Rocha Pires, propondo, “sejam consignados, em ata
dos trabalhos, votos de congratulações e aplausos para com o
advogado Geraldo Leite, pela reeleição à presidência do Clube
Mogiano, no dia 18 de maio de 2014”; nº. 36, de 2014, do Sr
Vereador Luís Roberto Tavares, propondo, “sejam
consignados, em ata dos trabalhos, votos de apoio ao Projeto
de Lei nº 2295/2000, do Senador Lúcio Alcântara PSDB/CE,
que dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem, a fim de que seja
colocado na pauta de votações”. A seguir, o Sr. Presidente
colocou à disposição dos Srs. Vereadores a seguinte
CORRESPONDÊNCIA: Ofício nº 339/2014, datado de 23
de abril de 2014, subscrito pelo Sr. Otacílio José Barreiros,
Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga,
“encaminhando cópia do requerimento nº 94/14, daquela
Edilidade”; (arquive-se); Ofício nº 052/2014, datado de 07 de
maio de 2014, subscrito pela Dra. Gisela de Conti Ferreira
Onuchic, Coordenadora Associada do Núcleo Convênio –
Unicamp, pelo Ambulatório de Médico de Especialidades –
AME de Mogi Guaçu, “respondendo ao Requerimento nº
156/14, desta Edilidade”; (arquive-se, após dar ciência à Sra.
Vereadora Luzia C. C. Nogueira); Ofício nº 614/2014, datado
de 29 de abril do corrente, subscrito pelo Sr. Lourival Gomes,
Secretário de Estado da Administração Penitenciária,
“respondendo ao Requerimento nº 157/14, desta Câmara
Municipal”; (arquive-se, após dar ciência à Sra. Vereadora
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Luzia C. C. Nogueira); Ofícios nºs. 399, 400, 401, 402, 403,
404, 405, 406, 407, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417,
418, datados de 19, 20, 22 e 23 de maio de 2014, subscritos
pelo
Senhor
Prefeito
Municipal,
respectivamente,
“respondendo a respeito da Indicação nº 229/2014; Indicação
nº 281/2014; Requerimento nº 218/2014; Indicação nº
247/2014; Indicação nº 256/2014; Indicação nº 260/2014;
Indicação nº 263/2014; Indicação nº 264/2014; Requerimento
nº 257/2014; Indicação nº 354/2014; Requerimento nº
177/2014; Indicação nº 275/2014; Indicação nº 335/2014;
Requerimento nº 275/2014; Requerimento nº 222/2014;
Requerimento nº 214/2014; Requerimento nº 273/2014;
Indicação nº 346/2014, todos desta Edilidade”; (arquive-se,
após dar ciência aos Senhores Vereadores); Ofícios nºs.
036103, 036104, 036105, 036106, 036107, 036108, 036109,
036110, 036111, 036112, 036113, 036117, 036118, 036119,
036120, 036121, 036122, 036123, 036124, 036125, 036126,
036127, 036128, 036129, de 2014, datados de 05 de maio do
corrente, subscritos pela presidência do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, “comunicando a
liberação de recursos financeiros”; (arquive-se); Telegrama
referência nº 012471, de 2014, datado de 16 de maio do
corrente, subscrito pela Secretaria Executiva do Fundo
Nacional da Saúde do Ministério da Saúde, “comunicando a
liberação de recursos financeiros”; (arquive-se). Não havendo
mais proposituras, ou quaisquer outros documentos, para
serem levados ao conhecimento do Plenário, o Sr. Presidente
facultou o uso da palavra no “Expediente”, anunciando os
oradores inscritos, conforme § 6º, do Artigo 111, do
Regimento Interno. Inicialmente, fez uso da palavra a
Vereadora Dayane Amaro Costa, que se reportou ao Dia
Internacional da Saúde da Mulher e ao Dia Nacional de
Combate à Mortalidade Materno-infantil, efemérides do dia
28 de maio, aclarando que lutava pela área da saúde da mulher
e reafirmando os três projetos de sua iniciativa, em
andamento, a saber, o Agita Gestante, de atividades físicas às
mães; o Bem-Vindo à Vida, apresentado em forma de
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indicação à Secretaria de Saúde, composto de um ciclo de
palestras voltado à família e também às gestantes; e o Kit
Maternidade, incentivo final dado àquelas mães que tenham
participado, regularmente, de todo o pré-natal, contribuindo,
assim, para baixos índices de mortalidade infantil. A
Vereadora destacou que tais iniciativas eram muito
importantes para a saúde feminina e para a cidade e, falando
ainda da mulher, a Vereadora parabenizou evento, do qual
participara no último final de semana, envolvendo o público
feminino e realizado pelo Partido Republicano Brasileiro –
PRB, com lugar na Câmara Municipal, incentivando a mulher
à participação na política, narrando a vereadora, que fora um
momento muito bom e que comparecera, independentemente
da sigla partidária. “Foi um momento muito bom e eu
compareci, porque, independente de partidos e siglas, luto
pela mulher mogimiriana e, quando a causa é boa, não olho
para sigla partidária”, frisou. Mudando de assunto, falou de
pedido que fizera à Secretaria dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida, especificamente, a
sugestão de curso a ser ministrado aos engenheiros e
arquitetos da cidade, visando capacitá-los para trabalhos de
acessibilidade, com o objetivo da construção de edifícios mais
acessíveis, haja vista que muitas construções novas, ainda não
estavam respeitando as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT. Para encerrar, informou que
recebera resposta positiva da gestora da pasta e que, se tudo
corresse bem, planejava o início do curso para agosto do
corrente. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador João
Antonio Pires Gonçalves, que comunicou a todos a desistência
da Secretária de Mobilidade Urbana, Beatriz Gardinalli, de
comparecer na Casa, na presente data, para explicações a
respeito do trânsito. O Vereador informou que a Secretária
tinha revisto sua decisão e reaberto o acesso ao Bairro do
Tucura, liberando a Rua do Tucura, para acesso à zona norte,
retornando esta, à antiga mão de direção, “porque as
reclamações eram muitas”. “Como não a convoquei, por
escrito, mas apenas a convidei, digo que ela está revendo todo
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o trânsito, trabalhando, e não virá a esta Casa hoje, mas, se
necessário, futuramente, ela aqui estará”, informou, em
derradeiro, o Vereador do PMDB. Como o próximo inscrito,
Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio, desistisse da palavra,
ocupou a tribuna a Vereadora Luzia Cristina Cortez Nogueira,
que justificou a retirada de seu requerimento, solicitando
instauração de Comissão Especial de Inquérito – CEI, para
averiguação
de
denúncia
de
caso
de superfaturamento, na compra de materiais de higiene e
limpeza na Prefeitura de Mogi Mirim. Conforme explicou a
Edil, a propositura não fora retirada, definitivamente, mas ela
preferira adiar sua apresentação, haja vista a ausência do
Vereador Luiz Guarnieri, que também estava envolvido nas
discussões. Depois versou sobre outras solicitações,
especialmente, pedido de informe sobre o fornecimento de
bens públicos, para obras realizadas no Loteamento Tainá, e
ainda, reiterando o exposto no Requerimento nº 245/2014, que
solicitou cópia de vários empenhos, datados de outubro,
novembro e dezembro de 2013. “Ouvimos dizer que os tubos
para obras no Parque das Laranjeiras foram comprados e que,
seriam levados até o bairro, mas eu tive notícias de que houve
envio do material da Prefeitura para o Loteamento Tainá,
portanto, eu não vi, eu não tenho certeza, mas ouvi, e, por
isso, requeri saber qual a realidade, ou seja, se os tubos, que
estão embaixo da terra no Tainá, são da Prefeitura, ou não”,
frisou e concluiu sua fala. O próximo orador foi o Vereador
Luís Roberto Tavares, que comentou seus requerimentos e
indicações, tais como, solicitação para manutenção na ponte
que dá acesso às ruas 40 e 42, do Parque das Laranjeiras,
quase em desmoronamento; a manutenção na ponte de
madeira, localizada no km 7, da estrada que dá acesso à
Estação Horto Vergel, também em estado precário; instalação
de lixeiras comunitárias, também na Estação Horto Vergel; a
poda de árvore, localizada na Avenida Dr. João Avancini, no
Bairro Mogi Mirim II; a limpeza nas margens da Rodovia
Deputado Nagib Chaib, próximo à ponte, e a limpeza no
terreno localizado ao final da Rua Francisco Dias Reis, na
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Vila Dias. Depois falou sobre os cuidados para combate à
Dengue, aclarando que Mogi Mirim tinha trezentos e trinta e
quatro casos confirmados e que ele, orador, fazia o que podia
para impedir o avanço dos focos, ora denunciando lotes sujos,
ora procedendo à limpeza de setores. “Denuncio,
constantemente, o entulho acumulado, porque são quarenta
pneus descartados, irregularmente, na Estada do Boa, e
denuncio não como político, mas como cidadão, porque faço a
minha parte no combate à Dengue”, concluiu. Ato contínuo
fez uso da palavra o Vereador Leonardo David Zaniboni. Este
tratou de questões relativas ao futebol amador da cidade e ao
Mogi Mirim Esporte Clube – MMEC, destacando que
ingressaria com requerimento, na próxima sessão, para que os
horários dos jogos do campeonato amador, promovido pela
Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim – LIFAMM, não
coincidissem com os horários dos jogos do MMEC, visando,
com a medida, maior público comparecendo ao estádio,
assistindo e prestigiando os jogos do MMEC. No restante de
seu tempo na tribuna, o Vereador Leonardo Zaniboni solicitou
permissão à Presidência da Casa, para que fosse guardado um
minuto de silêncio, pelo passamento da professora Maria
Luiza Lucon, que fora docente na EE Monsenhor Nora e
também no Colégio Carisma, pedido que foi deferido pelo
Presidente da Câmara e cumprido pelos Vereadores, todos em
pé. A seguir, discursou o Vereador Daniel Gasparini dos
Santos que, diferentemente da semana anterior, quando
criticara as ações da Secretária de Trânsito, Beatriz Gardinalli,
pelas mudanças havidas na Rua do Tucura, desta vez a
elogiou, porque a gestora tivera a “humildade de reconhecer o
equívoco”, retornando ao velho acesso à zona norte. “A
população da zona norte agradece o retorno da via de acesso,
que desafogou o congestionamento nas adjacências,
principalmente, na Avenida Adib Chaib e na Rua Itororó”,
acrescentou e, para finalizar, comentou indicação que
apresentara, propondo plantões nas creches, nos dias de
pontos facultativos da Prefeitura Municipal, porque as mães
reclamavam, por não terem onde deixar seus filhos para
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trabalhar, explicando ainda, que a Secretária de Educação,
Márcia Róttoli Masotti, acatara a sugestão e compactuava com
a ideia e estava buscando alternativas para implantá-la. O
próximo orador foi o Vereador Cinoê Duzo, que retomou o
assunto da saúde no município, criticando o Secretário de
Saúde, Gérson Rossi Junior, chamando-o de irresponsável,
afirmando que a saúde continuava um caos, bem como
continuavam as placas de propagandas enganosas sobre as
doze mil consultas, por mês, na rede pública de saúde, algo
que o Vereador classificou como “piada de mau gosto do
Secretário de Saúde”. O Vereador salientou que as placas de
propaganda estavam itinerantes, porque, semana passada,
estavam na praça central, em Mogi Mirim, e, agora, estavam
colocadas no Distrito de Martim Francisco, propagando doze
mil consultas por mês. Prosseguiu, fazendo a matemática dos
números, dividindo doze mil consultas, pelos trinta dias do
mês; depois, dividiu o resultado por oito horas de trabalho
diário e pelo número de pacientes, chegando, enfim, ao
resultado de uma consulta por minuto, questionando se o
Gestor da Saúde faria mágicas, se era Mr. M, ou um mágico
qualquer, porque brincava com a saúde e com a inteligência
do povo de Mogi Mirim. “Nós recebemos a maior parte das
reclamações, faltam exames médicos, UBSs não têm médico e,
enquanto isso, ele, o Gérson Rossi, continua menosprezando a
capacidade das pessoas de Mogi Mirim de pensar, portanto,
que ele seja responsável e coerente, retire as placas, porque
enquanto ele gasta com propaganda e joga dinheiro público
fora, o povo quer ser atendido e assistido”, sublinhou. Por fim,
disse que, na Alemanha, para doutrinar o povo, Hitler havia
impregnado todo o país com a sua propaganda de placas e
arrematou, destacando que o prefeito era “o rei do marketing”,
mas quando se tratava da gestão de pessoas, ele era “um zero à
esquerda”. O próximo orador foi o Vereador Jorge Setoguchi,
que lembrou sua indicação, sugerindo a limpeza do meio fio
na calçada da Rua Octávio Cerruti, localizada no Jardim Melo,
solicitando, para concluir, que o serviço fosse feito em todas
as ruas do município. Como o próximo inscrito, Vereador
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Laércio Rocha Pires, desistisse da palavra, fez uso dela o
Vereador Waldemar Marcurio Filho, que se referiu ao projeto
que apresentou, estabelecendo o agendamento de consultas
médicas, por telefone, a pacientes idosos e pessoas com
deficiência, já cadastradas, e para as pessoas residentes na
zona rural do Município de Mogi Mirim. Falou que a saúde
era uma de suas principais bandeiras na política, lembrou ter
realizado a audiência pública para discussão dos problemas da
Santa Casa e confirmou a presença do Secretário de Saúde,
Gérson Rossi, na próxima audiência, agendada para breve.
Depois, justificou a falta de atendimento médico, na data, em
Martim Francisco, afirmando que a médica escalada tinha
ficado enferma, acamada, mas que no dia seguinte, com
médico substituto, o serviço seria normalizado. Explanou,
afirmando que a saúde era área complexa, difícil, com muitos
recursos investidos, mas todos eram dependentes da saúde;
que, atualmente, nem os portadores de planos médicos
estavam com atendimento garantido, haja vista a precariedade
dos planos, que levavam os munícipes todos a recorrer ao
SUS; que concordava, em partes, com algumas das críticas,
colocadas pelo Vereador Cinoê Duzo, em relação à saúde, mas
discordava de outras; que críticas eram boas, mas que só
atacar não era algo justo; que os vereadores deveriam buscar
meios e caminhos para, juntos, resolverem a situação, porque
apontar os pontos críticos era fácil, mas os vereadores tinham
sido eleitos pela população, para representá-la, e o mínimo de
obrigação seria acompanhar, presencialmente, as secretarias
municipais, ver quais as necessidades e tentar, desta forma,
viabilizar saídas, e que, a política deveria ser deixada para
2016 e não deveria ser procurada neste momento de solução
de problemas. Por fim, agradeceu a Secretária de Trânsito e
Mobilidade, Beatriz Gardinalli, pela revisão de suas últimas
decisões a respeito do trânsito na cidade, crendo ainda, numa
reversão também do trânsito do Distrito de Martim Francisco.
Ato contínuo, o Senhor Presidente da Câmara, Vereador
Benedito José do Couto solicitou ao 1º Vice-Presidente,
Vereador João Antonio Pires Gonçalves, que ocupasse a
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direção dos trabalhos. O Senhor 1º Vice-Presidente ocupou a
direção da Mesa e facultou o uso da palavra ao Vereador
Benedito José do Couto, que concordou com o discurso de seu
antecessor, que havia dito da necessidade de buscar ações
conjuntas para a solução de problemas, porque não era fácil
administrar o município e contemplar todas as suas
necessidades. Explanou que a saúde enfrentava dificuldades
há anos e em muitos lugares, não só em Mogi Mirim; que não
seria de uma hora, para outra, que Gerson Rossi Júnior iria
sanar as complicações de anos, mas que ele estava fazendo
tudo ao alcance; que a questão das doze mil consultas já fora
debatida; que era fácil entender que se tratava de uma
projeção de consultas a serem atendidas no futuro, depois que
o Posto de Atendimento Integrado – PAI estivesse na sua
capacidade plena de atendimento; que acompanhava o
trabalho de Gérson Rossi na área da saúde, seu grande
esforço, de suas pesquisas para saber qual a melhor forma de
administrar o PAI, para que o órgão trouxesse um atendimento
em saúde digno à população; que Gérson Rossi e sua
assessora Lourdes Cardoso não mediam esforços para atender
os requerentes e conseguir encaixes, para os casos gravíssimos
e urgentes, e que, todo o exposto, era a prova do interesse
verdadeiro de progredir e de fazer o melhor para Mogi Mirim.
Depois, mudando o foco, falou sobre a cidade de Mogi Mirim
e das suas conquistas, como vereador, junto ao deputado
Chico Sardelli, especificamente, a contribuição da Virada
Cultural, evento conjunto, entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu,
com as principais atrações programadas para acontecerem nos
palcos de Mogi Mirim, estabelecendo que era uma honra
conquistar projetos de cultura e lazer, porque cultura também
era saudável. Por fim, dirigindo-se ao Vereador Laércio Pires,
que havia reiterado pedido de reforma da quadra de esportes, a
construção de campo de futebol e campo de areia no Jardim
Planalto, aclarou que também tinha conseguido verba, junto
ao deputado Chico Sardelli, para, além de melhorias na Praça
Chico Mendes, zona leste, aplicação ainda na praça, situada
no Jardim Floresta, localizado ao lado do Jardim Planalto. A
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próxima oradora foi a Vereadora Maria Helena Scudeler de
Barros, que versou sobre ações do Secretário de Saúde e
Secretário de Governo e Vice-Prefeito, Gérson Luiz Rossi
Junior, observando que ele não assinava, ao lado do prefeito,
os editais oficiais do Município, nem as suplementações, nem
os créditos suplementares e que, isto era estranho. “Apelo para
que ele assine junto ao Prefeito Gustavo Stupp todos os
decretos, todos os créditos suplementares, pois é Secretário de
Saúde, Secretário de Governo e Vice-Prefeito e suas
responsabilidades são maiores”, frisou e encerrou sua fala.
Ainda no “Expediente”, fez uso da palavra a Vereadora
Daniela Dalben Mota, que replicou a fala do Vereador Cinoê
Duzo e sua matemática. Explanou que doze mil consultas/mês
seria a capacidade total de atendimento do PAI, quando de seu
pleno funcionamento; que a conta do vereador estava correta
até o atendimento de quatrocentas pessoas/dia; que não havia
uma equipe única, para atendimento, no PAI, mas várias
equipes, porque era a praxe; que não se tratavam de oito
horas/dia de atendimento, mas vinte e quatro horas; que o
resultado de um cálculo correto, com a equipe de quatro
profissionais médicos, seria dezessete pacientes/hora, que
cabia aos vereadores fiscalizar, para que o PAI, realmente,
quando em sua plena atividade, atendesse a todos, com seus
profissionais, e que, o Secretário Gerson Rossi estava
tomando muito cuidado para fazer a gestão de todo o
processo, para ver atingida a meta de atendimento, ou seja, as
doze mil consultas por mês. Não havendo mais oradores
inscritos, o Sr. Presidente, novamente na direção dos
trabalhos, suspendeu a Sessão às 19h41, conforme o disposto
no Artigo 105, da Resolução nº 276/2010 (Regimento Interno
vigente). Decorrido o interstício regimental a que se refere o
citado dispositivo e depois de nova chamada nominal dos Srs.
Vereadores, conforme o disposto no Artigo 112, § 1º, da já
citada Resolução, ao fim da qual se constatou a totalidade dos
membros da Casa, o Sr. Presidente deu por iniciados os
trabalhos da "ORDEM DO DIA", submetendo à apreciação
da Casa o que segue: EM TURNO ÚNICO: “ex-vi” do
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disposto no § 1º, inciso I, do Artigo 171 do Regimento
Interno: 1. Projeto de Lei nº 28, de 2014, de autoria do
Prefeito Municipal, “autorizando o Poder Executivo a celebrar
acordos, em ações individuais, ou coletivas, para pagamento
de indenização relativa ao dobro da remuneração das férias,
nos termos dos artigos 137 e 145, da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT”. Juntamente com 4 (quatro) emendas do
Vereador Jorge Setoguchi e outro, e 1 (uma) emenda do
Vereador Laércio Rocha Pires e outra. Parecer conjunto das
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento.
Antes, todavia, de submeter a matéria à apreciação do
Plenário, o Senhor Presidente deu ciência à Casa, através de
sua leitura, do Requerimento nº 316/2014, de autoria da Sr
Vereador Jorge Setoguchi, solicitando, “conforme o que reza
o Artigo 156, VI, combinado com os Artigos 113, § 5º, II e
169 do Regimento Interno, o Adiamento, por três (03) dias, da
discussão e votação do Projeto de Lei nº 28/2014, constante
da pauta da “Ordem do Dia”; (submetido a votos em Sessão de
hoje, a Casa aprovou, por unanimidade dos presentes, o
Requerimento de Adiamento nº 316/2014); (aguardem-se três
(03) dias e insira-se o Projeto de Lei nº 28/2014 na “Ordem do
Dia” da próxima Sessão); 2. Projeto de Lei nº 51, de 2014, de
autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre alterações na
Lei Municipal nº 5.474, de 2013, que dispõe sobre garantia
dos direitos da criança e do adolescente e reestruturação do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação;
(submetido a votos, sessão de hoje, a Casa aprovou, Turno
Único, por unanimidade dos presentes, o Projeto de Lei nº
51/2014, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito de
Mogi Mirim); 3. Projeto de Lei nº 52, de 2014, de autoria do
Prefeito Municipal, “autorizando o Município de Mogi Mirim,
pelo Poder Executivo, a celebrar convênio com o Estado de
São Paulo, por intermédio do Departamento de Trânsito –
DETRAN, objetivando a prestação de serviços de trânsito à
população de Mogi Mirim, e dando outras providências”.
Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
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Orçamento; (posto a votos, sessão de hoje, a Casa aprovou,
Turno Único, por unanimidade dos presentes, o Projeto de Lei
nº 52/2014, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito de
Mogi Mirim); 4. Projeto de Lei nº 53, de 2014, de autoria do
Prefeito Municipal, “instituindo, no âmbito municipal, o
programa de aproveitamento de resíduos de podas e
erradicações de árvores, roça de praças e capina em áreas
públicas, e dando outras providências”. Pareceres das
Comissões de Justiça e Redação; Obras, Serviços Públicos e
Atividades Privadas e de Finanças e Orçamento;(colocado a
votos, sessão de hoje, a Casa aprovou, Turno Único, por
unanimidade dos presentes, o Projeto de Lei nº 53/2014, do
Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 5.
Projeto de Lei nº 55, de 2014, de autoria do Prefeito
Municipal, “dispondo sobre alteração de dispositivos da Lei
Municipal nº 5.501, de 2013, que reestruturou o Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Mogi
Mirim – CONSEA”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação; (submetido a votos, sessão de hoje, a Casa aprovou,
Turno Único, por unanimidade dos presentes, o Projeto de Lei
nº 55/2014, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito de
Mogi Mirim); 6. Projeto de Lei nº 56, de 2014, de autoria do
Prefeito Municipal, “autorizando o Município de Mogi Mirim,
pelo Poder Executivo, a celebrar convênio com o Estado de
São Paulo, por intermédio da Secretaria de Cultura,
objetivando a Modernização do Espaço Infantil da Biblioteca
Municipal”. Pareceres das Comissões de Justiça e Redação;
Educação, Saúde e Assistência Social e de Finanças e
Orçamento; (submetido a votos, sessão de hoje, a Casa
aprovou, Turno Único, por unanimidade dos presentes, o
Projeto de Lei nº 56/2014, do Prefeito Municipal); (à sanção
do Prefeito de Mogi Mirim); EM PRIMEIRO TURNO: “exvi” do disposto no inciso I, do Artigo 172, do Regimento
Interno: 7. Projeto de Lei nº 43, de 2014, de autoria do
Prefeito Municipal, “dispondo sobre denominação da Escola
Municipal de Educação Básica – EMEB do Bairro Nova
Mogi, neste município, de EMEB Professor Mário Antônio
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Torezan”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação; (posto a
votos, sessão de hoje, a Casa aprovou, Primeiro (1º) Turno,
por unanimidade dos presentes, o Projeto de Lei nº 43/2014,
do Prefeito Municipal); (à “Ordem do Dia” da próxima sessão,
para ser apreciado em Segundo (2º) Turno); 8. Projeto de Lei
Complementar nº 3, de 2014, de autoria da Comissão de
Denominação Vias e Logradouros Públicos, “acrescentando
incisos ao § 3º, do Artigo 5º, da Lei Complementar nº
214/2002, que instituiu normas para denominação de locais
públicos”; (posto a votos, sessão de hoje, a Casa aprovou,
Primeiro (1º) Turno, por unanimidade dos presentes, o Projeto
de Lei Complementar nº 03/2014, da Comissão de Vias e
Logradouros); (à “Ordem do Dia” da próxima sessão, para ser
apreciado em Segundo (2º) Turno). Finda a pauta constante da
"Ordem do Dia", o Presidente passou, desde logo, à parte dos
trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL",
conforme determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº
276/2010 (Regimento Interno vigente). Os primeiros inscritos,
Vereadores Dayane Amaro Costa, Luís Roberto Tavares, João
Antonio Pires Gonçalves, Osvaldo Aparecido Quaglio, Luzia
Cristina C. Nogueira, Leonardo David Zaniboni e Daniel
Gasparini dos Santos, desistiram da palavra. Na sequência,
ocupou a tribuna o Vereador Cinoê Duzo, para registrar a
presença, nas galerias, dos alunos da EE Coronel Venâncio,
que vinham trazer reivindicações. O Vereador afirmou aos
presentes que uma visita à escola seria agendada, para
conhecimento dos problemas. Como os próximo inscritos,
Vereadores Jorge Setoguchi, Laércio Rocha Pires e Waldemar
Marcurio Filho, desistissem da palavra, a última oradora foi a
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, que colocou,
publicamente, o seu pesar pelo falecimento do Dr. Rogério
Lauria Tucci, ocorrido no final de semana, grande homem e
conceituado jurista, que residiu em Mogi Mirim por longos
anos, deixando a viúva, Tereza, e os filhos José Rogério e José
Renato, salientando, igualmente, que ingressaria com moção
de profundo pesar na próxima sessão. Não havendo mais
inscritos e nada mais a tratar, o senhor Presidente, Vereador
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Benedito José do Couto, agradeceu a presença de todos e, sob
a proteção de Deus, encerrou os trabalhos da presente Sessão
às 20h01, do que, para constar, determinou a lavratura da
presente Ata, a qual, após achada conforme, discutida e
aprovada vai, a seguir, devidamente assinada.
CMM
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