CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA SEXTA (6ª) SESSÃO ORDINÁRIA

Presidida pelo Sr. Vereador João Antônio Pires
Gonçalves; secretariada pelo Sr. Vereador Waldemar
Marcurio Filho.

Aos quatorze dias do mês de março do ano dois mil e
dezesseis realizou-se na Sala das Sessões "Vereador Santo
Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo
Sr. Vereador João Antônio Pires Gonçalves; secretariada pelo
Sr. Vereador Waldemar Marcurio Filho, a Sexta (6ª) Sessão
Ordinária do Quarto (4º) 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 11 de março de 2016. 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: Ary Augusto
Reis de Macedo (01), Benedito José do Couto (02), Cinoê
Duzo (03), Daniel Gasparini dos Santos (04), Dayane Amaro
Costa (05), João Antônio Pires Gonçalves (06), Jorge
Setoguchi (07), Laércio Rocha Pires (08), Leonardo David
Zaniboni (09), Luís Roberto Tavares (10), Luiz Antônio
Guarnieri (11), Luzia Cristina Côrtes Nogueira (12), Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino (13), Marcos Bento Alves
de Godoy (14), Maria Helena Scudeler de Barros (15),
Osvaldo Aparecido Quaglio (16) e Waldemar Marcurio Filho
(17), conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas apostas
na Folha de Presença - Registro de Comparecimentos e Faltas
dos Srs. Vereadores às Sessões da Câmara, anexa ao final da
presente ata, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos da
presente sessão. Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo
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Único, do Artigo 106, da citada Resolução, convidou o
Vereador Luiz Antônio Guarnieri, para que procedesse a
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Neste ponto, o Sr.
Presidente suspendeu a sessão às 18h43, para cumprimento do
disposto no Requerimento nº. 55/2016, de autoria da
Vereadora Dayane Amaro Costa, recebendo, em plenário, a
Dra. Rosemary Silva, Presidente do Conselho Municipal de
Saúde, para tratar de denúncia sobre descarte de material
biológico, que excede cota diária. Posto isto, a sessão foi
reaberta às 19h25 e o Presidente, dando por iniciada a parte
reservada ao "EXPEDIENTE", submeteu à apreciação do
Plenário a Ata da Quinta (5ª) Sessão Ordinária, realizada em
14 de março de 2016, a qual, depois de achada conforme e
aprovada, foi devidamente assinada pelos Vereadores João
Antônio Pires Gonçalves e Waldemar Marcurio Filho,
respectivamente, o Presidente e o 1º Secretário. Na sequência
deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1.
Projeto de Lei nº 28, de 2016, de autoria do Vereador Marcos
Bento Alves de Godoy, “dispondo sobre a obrigatoriedade de
as agências bancárias disponibilizarem agentes de segurança
privada, junto aos terminais de caixa eletrônicos, e dando
outras providências”; (ao exame das Comissões Permanentes);
2. Projeto de Lei nº 29, de 2016, de autoria do Prefeito de
Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes Stupp, acompanhado de
Mensagem nº 15/2016, datada de 19/02/2016, objeto do
Ofício nº 15/2016, de igual data, “autorizando o Executivo
Municipal a celebrar convênio com a ABTEM – Associação
Beneficente José Teixeira Machado e dando outras
providências”; (ao exame das Comissões Permanentes); 3.
Projeto de Lei Complementar nº 04, de 2016, de autoria do
Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes Stupp,
acompanhado de Mensagem nº 14/2016, datada de
14/03/2016, objeto do Ofício nº 14/2016, de igual data,
“dispondo sobre a criação do emprego de analista de
tecnologia de informação, nos termos da Lei Complementar nº
205, de 27 de dezembro de 2006, e dando outras
providências”; (ao exame das Comissões Permanentes); 4.
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Balancete mensal da Câmara de Mogi Mirim, “referente ao
mês de fevereiro de 2016”;(ao exame da Comissão de
Finanças e Orçamento). Ainda com o Ofício nº. 15/2016, o
Sr. Prefeito Luís Gustavo Antunes Stupp solicitou fosse o
Projeto de Lei nº. 29/2016 apreciado em Regime de Urgência
Especial, conforme previsto no Artigo 54 da Lei Orgânica –
LOM de Mogi Mirim. Ato contínuo, o Sr. Presidente
submeteu à apreciação e votação dos nobres Vereadores os
seguintes REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa
(aprovados pela Casa): Requerimento nº 74/2016. Autoria:
Jorge Setoguchi. Assunto: requeiro ao Sr. Prefeito Municipal
Luís Gustavo Antunes Stupp e a secretaria competente,
informações sobre ações imediatas e atitudes, para melhorias
na segurança e policiamento, na zona rural de Mogi Mirim.
Requerimento nº 75/2016. Autoria: Luís Roberto Tavares.
Assunto: requeiro informações a respeito do montante
arrecadado com as multas de trânsito, no ano de 2015.
Requerimento nº 76/2016. Autoria: Luís Roberto Tavares.
Assunto: requeiro cópia da planilha usada nos estudos
realizados para elaborar nova tabela de preços cobrados, para
emissão do Habite-se. Requerimento nº 77/2016. Autoria:
Luís Roberto Tavares. Assunto: reitero a Indicação nº
152/2015, que indicou à Secretaria de Segurança Pública,
junto à Polícia Militar e à Guarda Civil Municipal, que fosse
intensificado o policiamento preventivo no Bairro Chácara
Toledo, nas proximidades do NIAS. Requerimento nº
78/2016. Autoria: Luís Roberto Tavares. Assunto: reitero a
Indicação nº 42/2015, que indicou ao departamento
competente, estudos para instalação de um dispositivo de
redução de velocidade, na Rua José Mário Barros Milano, no
Bairro Altos do Mirante. Requerimento nº 79/2016. Autoria:
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino. Assunto: Reitero
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através de sua
Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços, providências
urgentes, para sanar os problemas de escoamento de água, na
Rua Dr. Alexandre Coelho Junior, próximo ao número 458,
Bairro Planalto Bela Vista, no Distrito Industrial.
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Requerimento nº 80/2016. Autoria: Daniel Gasparini dos
Santos. Assunto: Requer ao Senhor Prefeito Municipal,
através de suas secretarias competentes, informações
referentes aos terrenos localizados à margem da Avenida Adib
Chaib, entre a Rua Capitão Franklin da Fonseca e a Rua
Domingos dos Santos. Na sequência, o Sr. Presidente deu por
aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes
INDICAÇÕES, endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:
Indicação nº 117/2016. Autoria: João Antônio Pires
Gonçalves. Assunto: Solicita ao Departamento de Obras, a
colocação de dois postes, com luminárias, na Rua Antônio
Guidini, em frente ao n° 41, no Aterrado. Indicação nº
118/2016. Autoria: Jorge Setoguchi. Assunto: Solicito ao Sr.
Prefeito Municipal Luís Gustavo Antunes Stupp, através da
secretaria competente, imediata recuperação do calçamento da
Rua Conde de Parnaíba, local onde a prefeitura fez a remoção
de uma árvore. Indicação nº 119/2016. Autoria: Jorge
Setoguchi. Assunto: solicito ao Sr. Prefeito Municipal Luís
Gustavo Antunes Stupp, através da secretaria competente,
imediata coleta de lixo na Estrada Rural Municipal do
Gabrielzinho (MMR-287). Indicação nº 120/2016. Autoria:
Jorge Setoguchi. Assunto: solicito ao Sr. Prefeito Municipal
Luís Gustavo Antunes Stupp, através da secretaria
competente, imediata coleta de lixo na Estrada Municipal
Rural Rodovia do Limão (MMR-176). Indicação nº 121/2016.
Autoria: Cinoê Duzo. Assunto: Reitero Indicação n°
190/2014, ao Prefeito Municipal Luís Gustavo Antunes Stupp,
sobre a viabilidade da cobertura do espaço, onde acontece a
Feira Livre Noturna, às quartas-feiras, e a Feira Diurna, aos
sábados no Espaço Cidadão. Indicação nº 122/2016. Autoria:
Cinoê Duzo. Assunto: Reitero Indicação n° 014/2014, ao
Prefeito Municipal Luís Gustavo Antunes Stupp, para que,
junto à secretaria competente, realize o asfaltamento do trecho
entre a Rodovia André Franco Montoro e o Jardim Planalto.
Indicação nº 123/2016. Autoria: Jorge Setoguchi. Assunto:
Solicito ao Sr. Prefeito Municipal Luís Gustavo Antunes
Stupp, através da secretaria competente, imediata manutenção
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na iluminação pública da Rua Itororó, localizada no Jardim
Santa Helena. Indicação nº 124/2016. Autoria: Jorge
Setoguchi. Assunto: solicito ao Sr. Prefeito Municipal Luís
Gustavo Antunes Stupp, através da secretaria competente,
imediata manutenção na iluminação pública da Rua Angelino
Mariotoni, localizada no Bairro Jardim Santa Helena.
Indicação nº 125/2016. Autoria: Luís Roberto Tavares.
Assunto: indico para que o departamento competente, realize
melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais, na Rua
Conde Álvares Penteado, no Mirante. Indicação nº 126/2016.
Autoria: Luís Roberto Tavares. Assunto: indico, para que o
departamento competente realize operação tapa buracos, na
Avenida Tamoios, no Mogi Mirim II. Indicação nº 127/2016.
Autoria: Luís Roberto Tavares. Assunto: indico, para que o
departamento competente, realize recuperação no meio fio da
Rua Antonieta P. Peres, no Parque do Estado II. Indicação nº
128/2016. Autoria: Luís Roberto Tavares. Assunto: indico,
para que o departamento competente realize operação tapa
buracos, na Rua Tupinambá, no Mogi Mirim II. Indicação nº
129/2016. Autoria: Luís Roberto Tavares. Assunto: indico,
para que o departamento competente realize operação tapa
buracos, na Rua Panamá, na Vila Dias. Indicação nº 130/2016.
Autoria: Luís Roberto Tavares. Assunto: indico, para que o
departamento competente realize operação tapa buracos, na
Rua Napoleão Portioli, na Vila Dias. Indicação nº 131/2016.
Autoria: Luís Roberto Tavares. Assunto: indico, para que o
departamento competente realize obras de recuperação e
melhorias urgentes, na ponte, localizada na Avenida Adib
Chaib. Indicação nº 132/2016. Autoria: Luís Roberto Tavares.
Assunto: indico, para que o departamento competente realize
obras de recuperação, na Estrada Orlando de Arruda (MMR049), no Bairro Cachoeira de Cima. Indicação nº 133/2016.
Autoria: Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino. Assunto:
Indica-se ao Prefeito Municipal, através da secretaria
responsável, a colocação de braços de iluminação pública, nos
postes da Rua Adolfo Morari, em frente ao nº 134, Vila
Morani. Indicação nº 134/2016. Autoria: Manoel Eduardo
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Pereira da Cruz Palomino. Assunto: Indica-se ao Prefeito
Municipal Luís Gustavo Antunes Stupp, através da Secretaria
de Obras, Habitação e Serviços, a instalação de postes de
iluminação na pracinha (bifurcação), em frente ao
Condomínio Nazaré. Indicação nº 135/2016. Autoria: Daniel
Gasparini dos Santos. Assunto: Solicita ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, que através de sua secretaria
competente, atuação do serviço tapa buraco, na Rua João
Malvezzi, Bairro Santa Cruz, diante de inúmeras reclamações
feitas pelos munícipes moradores da região. Indicação nº
136/2016. Autoria: Daniel Gasparini dos Santos. Assunto:
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que
através de sua secretaria competente, atuação do serviço tapa
buracos, na Rua João Bernardi, Vila Pichatelli, diante de
inúmeras reclamações feitas pelos munícipes moradores da
região. Indicação nº 137/2016. Autoria: Laércio Rocha Pires.
Assunto: indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Gustavo
Antunes Stupp, que determine ao Departamento de Saúde e
Vigilância Epidemiológica, uma rigorosa fiscalização de
controle e combate à dengue, nos estabelecimentos que fazem
reciclagens, revendas de materiais usados e desmanches.
Indicação nº 138/2016. Autoria: Luiz Antônio Guarnieri.
Assunto: indico ao Senhor Prefeito Municipal Luís Gustavo
Antunes Stupp, que providencie, junto à secretaria
competente, troca de lâmpada queimada, na Rua Minas
Gerais. Indicação nº 139/2016. Autoria: Luiz Antônio
Guarnieri. Assunto: Indico ao Senhor Prefeito Municipal Luís
Gustavo Antunes Stupp, que providencie, junto à secretaria
competente, reparos na pavimentação e instalação de boca de
lobo, onde especifica. Indicação nº 140/2016. Autoria: Luiz
Antônio Guarnieri. Assunto: Indico ao Senhor Prefeito
Municipal Luís Gustavo Antunes Stupp, que providencie
junto a secretaria competente, reparos na pavimentação da
Rua Pedro Teruel. A seguir, o Senhor Presidente submeteu à
apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes
MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa):
Moção nº 17/2016. Autoria: Jorge Setoguchi. Assunto: moção
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de pesar, com um Minuto de Silêncio, pelo falecimento do
Senhor José Luiz de Amoêdo Campos, ocorrido no dia 04 de
março de 2016. Moção nº 19/2016. Autoria: Cinoê Duzo.
Assunto: moção de pesar pelo falecimento da senhora Tereza
Fátima Manera, ocorrido em 09 de março. Moção nº 20/2016.
Autoria: Luiz Antônio Guarnieri. Assunto: moção de pesar
pelo falecimento do jovem Vinicius Garcia Lino, ocorrido no
dia 06 de março de 2016. A seguir, o Sr. Presidente colocou à
disposição
dos
Srs.
Vereadores
a
seguinte
CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132/2016, datados de 03 de março de
2016, todos subscritos pelo Senhor Prefeito Municipal,
respectivamente, respondendo a respeito da Indicação nº
007/2016; Requerimento nº 028/2015; Requerimento nº
005/2016; Requerimento nº 012/2016; Requerimento nº
034/2016; Requerimento nº 032/2016; Requerimento nº
004/2016; Requerimento nº 002/2016; Indicação nº 017/2016;
Requerimento nº 472/2015; Requerimento nº 027/2016;
Indicação nº 037/2016; Indicação nº 038/2016; Indicação nº
039/2016; Indicação nº 040/2016; Indicação nº 31/2016;
Indicação nº 034/2016; Indicação nº 042/2016; Indicação nº
044/2016; Indicação nº 045/2016; Indicação nº 046/2016;
Indicação nº 049/2016; Indicação nº 056/2016, todos desta
Edilidade”; (arquive-se, após dar ciência aos Senhores
Vereadores). 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. Como os primeiros
inscritos, Vereadores Benedito José do Couto, Cinoê Duzo e
Daniel Gasparini dos Santos, desistissem da palavra, fez uso
da tribuna, ato contínuo, a Vereadora Dayane Amaro Costa.
“Primeiramente, falar sobre o requerimento que protocolei,
para próxima semana, solicitando uma Comissão Especial de
Inquérito, para que possamos investigar aquilo que foi
apontado, pelo Secretário de Saúde, na última sessão, as
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irregularidades na compra de insumos e outros materiais.
Acho que o assunto merece sim, uma profunda investigação,
pois até os jornais apontaram a possibilidade de um ‘mercado
negro’, no nosso município, e a Câmara tem que estar por
dentro disso, tem que fiscalizar, tem que acompanhar, porque
é dinheiro do bolso da população, que está sendo gasto e sem
vermos retorno. A saúde continua na situação de
sucateamento, apontada pelo Secretário. Os gastos continuam
absurdos. Segundo tema, que tenho a tratar, é a situação da
cultura no município, a qual percebemos, cada vez mais,
esquecida. No último sábado, estive no lançamento do livro
do escritor Flávio Magalhães. Parabéns ao escritor. Na
ocasião, eu tive oportunidade de conversar com alguns
escritores mogimirianos. O que me relataram, fiquei assustada.
Antes, tinham o Centro Cultural, para se reunirem, mas, hoje,
estão sem este espaço. Algo que não custava nada para o
município e, mesmo assim, retiram dos artistas o espaço. Uma
situação, totalmente, desnecessária. Por que retirá-los do
espaço de suas reuniões? A Associação Comercial - ACIMM
realizará um seminário, na quarta-feira, para tratar do assunto.
Estarei lá e espero que outros vereadores também estejam. É
importante, que os próximos gestores se atenham à cultura,
que sempre é deixada para o final, mas que pode mudar a vida
de muita gente. Inclusive, protocolei uma moção de
congratulações para com o Grupo Radiosucata. Acompanhei
uma apresentação musical do grupo, no Centro Cultural,
ontem. São mogimirianos e fazem um espetáculo maravilhoso,
utilizando material reciclado. E o nosso município não
valoriza! Fiquei abismada com o espetáculo, que é fantástico.
Infelizmente, o público não era tão grande assim. Falta
incentivo, no município, para que os artistas sejam, realmente,
reconhecidos na cidade”, discursou. O próximo orador foi o
Vereador Jorge Setoguchi. “Fiz um requerimento sobre a falta
de segurança, na zona rural. Quase todas as semanas, temos
problemas com segurança na zona rural, roubo de tratores,
roubo de eletrodomésticos, de bombas d’água. Reféns! Na
gestão anterior, havia a Patrulha Rural, que inibia um pouco
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esses roubos, mas a gestão atual resolveu extinguir a Patrulha
Rural. Os agricultores desejam a volta da Patrulha Rural, que
ajuda e muito, em termos de segurança. Deixo esta minha
reivindicação, aqui. Sobre o lixo. Em alguns pontos da zona
rural, a administração faz a coleta de lixo, pelo menos uma
vez, por semana. Do lado da Usina Esmeraldo e do
Gabrielzinho, deixaram de recolher o lixo, já faz um mês. O
pessoal está reclamando e com razão. O lixo fica na beira da
estrada, é mau cheiro e animais, que se juntam. A
administração deve resolver este problema e peço que volte a
coletar o lixo, semanalmente”, colocou. A seguir, fez uso da
palavra o Vereador Laércio Rocha Pires. “Quero parabenizar o
jornalista Paulo Henrique Tenório, pelo debate, que publicou
no jornal O Impacto, neste final de semana. Parabéns! Mês
passado, eu pedi cópia dos cargos e salários do quadro do
SAAE. Pedi, porque temos vereador aqui, que só coloca
defeito nos outros, mas não olha o seu próprio defeito. Não
darei nomes agora. Semana próxima trarei todo o
levantamento dos cargos e salários do SAAE, dos
comissionados à época de CNB. Faltam as gratificações,
recebidas, em cima dos salários. Tenho uma lista dos cargos
comissionados. Para terem ideia, pessoas ganham onze mil
reais de salário e mais a Função Garantida – FG, em cima do
salário. Mas não tenho o valor do FG. O salário desta pessoa
passava de treze mil reais. Mas, à época, ganhava fortuna e
ainda ganha, recebe salário de mais de dez mil reais. Pessoas,
que vêm quebrar a tribuna aqui, ora, com razão né? Tiraram as
mordomias e o FG e o pessoal se revolta mesmo. Quatorze, ou
quinze mil reais de salário. Fica bravo e quebra tudo. Lógico.
Quero agradecer ao jornalista Flávio Magalhães, pelo livro
que lançou, no Projeto Maguila. Agradecer o pessoal da
Renovias, que se prontificou e se colocou à disposição, para
conseguirmos verbas e contêineres, para doarmos ao Projeto
Maguila. Quero falar ainda, sobre o projeto da Santa Casa e
Nota Fiscal Paulista, que é lei. Pedir ao Vereador Ary. Vamos
tentar falar com o provedor Santa Casa, para colocarmos a lei,
em prática. O projeto é lei, mas não está em prática. O

9

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

dinheiro vai ajudar o hospital. Sr. Presidente. Quero também
lembrar a todos, que no dia 16, estaremos em São Paulo, na
Secretaria de Habitação, Programa Cidade legal, para entrega
da Declaração de Conformidade Urbanística - Decua,
objetivando a regularização dos terrenos irregulares e
loteamos irregulares”, frisou. Como o próximo orador,
Vereador Leonardo David Zaniboni, desistisse da palavra,
ocupou lugar, na tribuna, o Vereador Luís Roberto Tavares.
“Primeiramente, meus parabéns à Vereadora Maria Helena e
ao Vereador Luizinho, pelo rumo tomado. Contem comigo. Na
semana passada, falei aqui, sobre as multas. São mais de vinte
mil multas aplicadas, em Mogi Mirim, no ano de 2015.
Entramos com uma representação no Ministério Público sobre
isso e, hoje, entrei com requerimento, para saber qual o valor
arrecadado, com estas multas de trânsito. Elas têm objetivo, o
dinheiro tem que ser aplicado em campanhas educativas.
Queremos saber. Onde? Está tudo, em requerimento. No final
de 2014, ou início de 2015, o prefeito baixou decreto,
mudando a tabela do Habite-se. Para terem ideia, uma casa de
luxo está pagando 315% a mais, para Habite-se; quem tem
casa fina, está pagando 384% a mais; quem tem casa média,
está pagando 401% a mais e quem tem casa popular, está
pagando 481% a mais, para Habite-se. Fizemos o
requerimento, então, para saber da planilha, que foi utilizada
para cálculo deste número. Há um personagem, de fábulas,
que em tudo o que tocava, tornava ouro. Este governo, tudo o
que rela, vira multa. Peço informações, para sabermos o que
podemos fazer, pois são multas, elevação da tabela do Habitese, iluminação pública... Sim. O prefeito acabou com a cidade.
Mais uma vez, meus parabéns ao jornalista Flávio Magalhães,
pelo lançamento do livro. Quem ganhou, com esta publicação,
foi a população do Parque das Laranjeiras e o morador pode se
identificar com o livro. Peço à população, que leia este livro,
para que conheça a história do Parque das Laranjeiras. Doa a
quem doer. Parabéns, porque, hoje, o Laranjeiras tem a sua
história e está mudando sua qualidade de vida”, declarou. Ato
contínuo, fez uso da palavra o Vereador Luiz Antônio
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Guarnieri. “Primeiramente, parabenizar a Dra. Rosemary
Silva, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, pelo
trabalho e fiscalização que está efetuando, junto à Secretaria
de Saúde. Ela mostra que faz um bom trabalho, junto ao
Conselho e Secretaria de Saúde. Mostra também, a falta de
desempenho desta administração, a falta de controle
financeiro e orçamentário, a falta de uma controladoria. Um
desperdício de dinheiro, uma falta de respeito para com os
munícipes, para com todos nós, principalmente, os mais
carentes, porque são eles que têm a necessidade de usufruir
desses serviços. E acabam, evidentemente, sendo os mais
penalizados, os que mais sofrem com os problemas, com esta
falta de administração, principalmente, no quesito
orçamentário, como foi o problema com a ETEC Pedro
Ferreira Alves, relativo à merenda. Falta, muitas vezes, boa
vontade para resolver a situação. Semana passada, tivemos
aqui, o novo Secretário de Saúde, mostrando inúmeros
problemas, desperdício, descontrole, compras excessivas de
itens, outros, em falta. Mostra, claramente, a falta de controle
na administração. Mudando um pouco o assunto, comentar
que, dia 10, efetuei minha filiação ao PSB, nesta Casa, com a
presença honrosa do Vice-Governador, Márcio França; do
Prefeito de Campinas, Jonas Donizete, PSB, e do Deputado
Federal Luís Lauro Filho, PSB/SP. Jonas Donizete tem feito
belo trabalho, em Campinas, com a revitalização da Avenida
Francisco Glicério. Estivemos, neste encontro especial e
houve também a filiação da Vereadora Maria Helena Scudeler
de Barros, que acabou deixando sua zona de conforto, no
PSDB, e, agora, junto a nós, no PSB, irá desenvolver outros
trabalhos e, quem sabe, sua candidatura ao Executivo. Boa
sorte a ela e, juntos, com a Vereadora Luzia, vamos continuar
desenvolvendo o trabalho, que fazemos, desde o primeiro dia
de nossa posse, ou seja, votar sempre, de acordo com os
interesses do povo mogimiriano e da população mais carente.
Desejar boa sorte também, aos outros vereadores que estão
mudando de partido: Cinoê Duzo, João Carteiro e quem sabe
outros. Certamente, ocorrerá uma mudança no quadro político

11

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

local”, aclarou. A seguir, fez uso da palavra a Vereadora Luzia
Cristina Cortez Nogueira. “Não vou repetir o que os colegas já
falaram, mas gostaria de mencionar o meu posicionamento,
diante das manifestações do final de semana, no país inteiro,
mais de três milhões de pessoas, nas ruas. Movimento
pacífico, contra a corrupção, principalmente, e pedindo
mudanças na condução da política. Espero que, neste ano,
neste final de legislatura, possamos honrar a população, com o
que eles exigem, moralidade e comprometimento, com o
desenvolvimento social e econômico da cidade, de toda a
população. Mediante isso, colocar que me sinto emocionada,
com o que vimos nesta semana, com a filiação dos colegas
Maria Helena e Luiz, no nosso partido, o PSB. Ainda mais,
que são os vereadores que, desde o princípio, estivemos
reunidos, discutindo os assuntos aqui abordados, sempre
respeitando a liberdade do outro e procurando ouvir a
população, já que cada vereador tem contatos diferentes do
outro. E não são só Maria Helena e Luiz Guarnieri, mas
espero que continuemos neste grupo, que se fortaleceu,
durante este tempo, com a vinda dos Vereadores Dayane
Amaro, Jorge, Cinoê, Robertinho, Luiz, Osvaldo e eu.
Formamos um grupo, que se procura, discute, dividindo os
nossos conhecimentos, respeitando um ao outro. Estamos
abertos, somos a maior bancada da Câmara. Estamos ainda
abertos. E aqueles que não vierem para o PSB, que continuem
na mesma atitude, de respeito aos colegas e de respeito ao
público, à imprensa e à população. Sinto-me honrada,
extremamente. Maria Helena já foi colocada como précandidata do partido à prefeitura de Mogi Mirim. Na quintafeira, tivemos a vinda do vice-governador, algo que não
esperávamos. Veio, sob forte chuva, mas ele fez questão de vir
aqui, porque conhecia Maria Helena de várias outras
situações, situações em que ela esteve em São Paulo, para
pedir pela cidade, independentemente, do gestor ser do
partido, ou não. Temos tudo, para sermos vitoriosos”,
discorreu. A próxima oradora foi a Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros. “Sempre procurei não me manifestar
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partidariamente, nesta tribuna, mas com a manifestação de
meus colegas, Luzia e Luizinho, quero colocar, que estou
satisfeita no partido, no qual me encontro. Fui bem acolhida.
Convivo com eles há muitos anos e quase que, diariamente,
fortalecemos o convívio. Eu me sinto à vontade. PSB, vamos
juntos caminhar, sempre servindo Mogi Mirim. As presenças
do Vice-Governador, do Prefeito de Campinas e do Deputado
Federal nos honraram e muito e agradeço, publicamente, por
terem me prestigiado. Quero me colocar, sobre a manifestação
de ontem, no país. Vejo, que o povo está revoltado e de forma
generalizada, com a classe política e não faltam motivos, para
tal. Mas sem políticos, nada acontece, portanto, senhores, está
nas nossas mãos a condução deste país. Está nas mãos dos
políticos. Sabemos, que o país passa por renovação imensa.
Ninguém tolera mais a impunidade, a propina e o desrespeito
com o dinheiro público. Tenho certeza, que nesta disputa
municipal deverão de ser colocadas, em todas as câmaras e
administrações municipais, pessoas melhores, que tenham
respeito para com a população e saibam, realmente, qual o
papel do político. Faço uma leitura do que vi nas ruas, em
Mogi Mirim. Ninguém aguenta mais ser extorquido, por
tantos tributos. Portanto, eu tenho aqui, que considerar, que a
população deu o seu recado. A leitura que tiramos de tudo isso
é que vamos passar por dias difíceis. Março e abril,
certamente, modificarão o cenário político nacional.
Chegamos ao fundo do poço, mas os bons políticos
sobreviverão, com toda certeza. Cada atitude nossa é
observada pela população de Mogi Mirim. Os bons retornarão,
certamente”, discursou. O próximo orador foi o Vereador
Osvaldo Quaglio. “Desejo comunicar, que através de meu
assessor Nelson Victal, conseguimos, junto ao deputado
Nelson Marquezzelli, uma nova verba de duzentos e cinquenta
mil, para a Santa Casa de Misericórdia. Há alguns meses,
anunciei verba de duzentos mil e, agora, outra, de duzentos e
cinquenta mil reais. Fui informado, hoje, que a documentação
foi sacramentada, nesta data. Acredito que esta verba estoure
logo, logo. Com relação ao movimento político, que esta
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janela partidária proporcionou, foi novidade. Nunca tivemos
isso antes. Janela, para que vereadores e deputados possam
trocar de siglas partidárias, sem perder seus mandatos. Abriu a
porta, para que todos possam analisar seu rumo político.
Tivemos, em Mogi Mirim, várias mudanças. Maria Helena,
que sempre representou o PSDB muito bem e, aliás, foi sua
fundadora, em Mogi Mirim, migrou para o PSB. Claro, que
gostaríamos que ela permanecesse, mas teve suas razões e foi
sua opção. Respeito muito. Temos que tomar decisões, para
melhorar. Penso que ela vai ser muito feliz no PSB. Aliás, eu
já tinha lhe dito, que se ela migrasse, certamente, seria para o
PSB, pela proximidade que o PSDB tem com o PSB, no
Governo do Estado. O PSDB de Campinas não lançou
candidato, para favorecer Jonas Donizete. Então, é uma
aliança, que vem dando certo, e acredito que vá durar por
muito tempo, dentro do Estado. Certamente, daqui para a
frente, os laços de PSB e PSDB vão se estreitar ainda mais.
Maria Helena é fã incondicional do Governador Geraldo
Alckmin. Nós, do PSDB, continuamos firmes na caminhada.
Eu acredito, como a própria Maria Helena disse aqui, que nós
tenhamos tudo, para dar uma guinada política muito boa,
principalmente, em Mogi mirim. Aqui, vimos vários nomes se
lançando, como pré-candidatos. Nomes experientes e nomes
novos. A política de Mogi Mirim tem tudo para ser renovada.
E que o povo saiba, realmente, escolher políticos sérios, pois
está na hora de escolher políticos sérios e comprometidos.
Ninguém aguenta mais tanta barbaridade, na política”,
declarou. O próximo orador foi o Vereador Waldemar
Marcurio Filho. “Sobre o manifesto, em todo território
nacional, e também, em Mogi Mirim, contra os políticos de
alto escalão. Engraçado, o Ernani, Batman, e o Oberdan,
Robin, não estiveram no manifesto. Por que não participaram?
Eu, por muito menos, muito pouco, fui expulso do PT. Eles
não querem, que a cúpula do partido seja presa. Com tantas
falcatruas sendo provadas. O PT – Partido dos Trabalhadores
iniciou este mandato, com dois vereadores, e acabou sem
nenhum, porque um foi expulso, por discordar do coronelismo
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dentro do partido, e o outro, saiu, foi para o PSB. Belo
partido, o PT. Muito bom partido e mais belos são os seus
administradores. Eu acompanho, constantemente, tudo o que
se passa no país. Hoje, a população se mobilizando contra
alguns membros da bancada do PMDB. Agora, só não consigo
compreender como eles podem julgar e não admitem serem
julgados. Engraçado. Lula e um sítio em Atibaia. A Polícia
Federal só localizou o dono, por pertences da família. Fotos,
roupas, coisas da família. Mas o sítio não é dele, é de um
amigo. É muita podridão. E o Ernani é fruto desta gestão
antiga. Ele é advogado, mas nunca o vi defendendo processo
algum. É um encostado. Em toda administração petista, ele
consegue um cargo. Ele é bom de julgar e condenar pessoas. É
a cara dele. Mas ele não tem brio de olhar nos olhos e dizer
que é ele quem faz. Ele coloca um ‘testa de ferro’ à frente, um
bonequinho, um fantoche. Antes, era Lázaro. Já foi com a
própria esposa. Agora, é Oberdan Quaglio, o Robin. Mas
quero falar também, que estou muito bem no PROS. Presido o
partido. E convido o Presidente da Câmara, nobre Vereador
João Carteiro, para ingressar no PROS. Sei que o senhor não
está contente no partido que se encontra e lhe faço o convite.
E já lhe ofereço, de antemão, o cargo de vice-presidente do
partido. Precisamos fazer composição sim. Maria Helena,
migrando para o PSB, fez suas opções tornarem-se maiores.
Volto a afirmar, que o PT iniciou este mandato com dois
vereadores e o acabou, sem nenhum”, explanou. Não havendo
mais oradores inscritos, o Sr. Presidente agradeceu o convite
feito pelo Vereador Waldemar Marcurio Filho, para ingresso
no PROS, e suspendeu a Sessão às 20h19, 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
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TURNO ÚNICO: “ex-vi” do disposto no § 1º, inciso I, do
Artigo 171 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 27,
de 2016, de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre o
Programa Especial de Recuperação Fiscal (REFIS) e dando
outras providências”. Pareceres das Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento. Para comentar a matéria,
fez uso da palavra a Vereadora Maria Helena Scudeler de
Barros. “O REFIS, mais uma vez, volta a esta Casa. O referido
projeto irá contribuir com empresas e cidadãos, que desejam
regularizar suas pendências, junto ao município, ficando
regularizados. Deixamos ao plenário, o parecer. Entendendo
que a situação do município é a de arrecadar, estimular os
maus pagadores. Na atual situação econômica, brasileira,
difícil como está, há de se entender, que muitos não estão
conseguindo pagar seus tributos. Votarei favorável, porque
grande parcela da população está endividada e não consegue
cumprir com os pagamentos, junto à administração”, pontuou.
O Presidente da Câmara, João Antônio Pires Gonçalves,
comentou o discurso da Vereadora. “Não concordo com a
palavra ‘maus pagadores’, como disse a vereadora, no final de
sua fala, a situação do Brasil e a dos municípios está crítica e
as pessoas não têm condições de pagar os débitos de 2015. A
partir de 21 março, poderão limpar seu nome, saldar suas
dívidas e continuar com suas vidas”, frisou; (posto a votos, em
Sessão de hoje, a Câmara aprovou, unanimemente, Turno
Único, o Projeto de Lei nº 27/2016, do Prefeito de Mogi
Mirim e emendas); (à sanção do prefeito de Mogi Mirim); EM
SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do
Artigo 172 do Regimento Interno: 2. Projeto de Lei nº 11,
de 2016, de autoria do Prefeito Municipal, “alterando a
composição do Conselho Municipal de Habitação, criado pela
Lei nº 2.975, de 8 de maio de 1998 e dando outras
providências”; (submetido a votos, em Sessão de hoje, a
Câmara aprovou, unanimemente, Segundo Turno, o Projeto de
Lei nº 11/2016, do Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do
prefeito de Mogi Mirim); 3. Projeto de Lei nº 137, de 2015, de
autoria do Vereador Marcos Bento Alves de Godoy,
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“dispondo sobre proibição de trânsito de caminhões e
treminhões, transportando cana de açúcar, na Avenida Luís
Pilla, em Martim Francisco”; (submetido a votos, em Sessão
de hoje, a Câmara aprovou, unanimemente, Segundo Turno, o
Projeto de Lei nº 137/2015, do Vereador Marcos B. A.
Godoy); (à sanção do prefeito de Mogi Mirim); EM
PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do
Artigo 172 do Regimento Interno: 4. Projeto de Lei nº 125,
de 2015, de autoria do Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino, “dispondo sobre a obrigatoriedade da
permanência de salva-vidas, em piscinas coletivas e
congêneres, e dando outras providências”. Com emenda da
Comissão de Finanças e Orçamento. Pareceres das Comissões
de Justiça e Redação; Educação, Saúde e Assistência Social e
de Finanças e Orçamento. Usou da palavra o autor, Vereador
Manoel E. P. C. Palomino. “Pela justificativa, vemos que o
objetivo deste projeto de lei é garantir a segurança de crianças,
adolescentes e de todas as pessoas, que utilizam piscinas
coletivas e congêneres. Importante salientar, que em nosso
município não há nenhuma legislação, tratando da importância
e necessidade da presença permanente de salva vidas, em
locais públicos e privados. Entretanto, muitos municípios têm
se preocupado com essa necessidade de implantar leis,
obrigando a contratação desses profissionais, tendo em vista
que, segundo pesquisas, o afogamento ocupa o segundo lugar
por mortes, por acidentes, no Brasil, e a maioria dos óbitos foi
de crianças de zero a nove anos. Desta forma, considerando
que a presença do salva vidas, enquanto profissional
designado para a função, ser imprescindível, para a segurança
à vida, solicito o apoio de todos os nobres vereadores, para
que possamos garantir a obrigatoriedade da permanência de
salva vidas, nos locais, que possuem piscinas e congêneres,
garantindo maior segurança a todos os frequentadores. Há
uma emenda do Vereador Luizinho, para a qual não me
oponho. É emenda importante, relativa a isentar as entidades
da obrigação, não obstante, frisando a necessidade de
acompanhantes experientes”, discorreu. Também comentou a
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matéria
o
Vereador
Luiz
Antônio
Guarnieri.
“Complementando a fala do autor, este é projeto interessante,
visando segurança das piscinas. Nossa preocupação, enquanto
CFO, foi relativa às entidades, que possuem piscinas. Já existe
um técnico, nestas entidades, preparado para fazer esse
trabalho na entidade, quer seja com crianças, quer seja com
idosos. Se não tirarmos esta obrigatoriedade da entidade, vai
gerar novo custo. A entidade é a preocupação e, neste caso
específico, ela ficaria isenta da obrigação. Peço a aprovação
da emenda”, colocou; (submetido a votos, em Sessão de hoje,
a Câmara aprovou, unanimemente, Primeiro Turno, o Projeto
de Lei nº 125/2015, do Vereador Manoel E. P. C. Palomino e
emenda); (à Ordem do Dia da próxima sessão, para ser
apreciado em segunda votação). Finda a pauta constante da
"Ordem do Dia", o Sr. Presidente passou, desde logo, à parte
dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL",
conforme determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº
276/2010 (Regimento Interno vigente). Como os primeiros
inscritos, Vereadores Benedito José do Couto, Cinoê Duzo,
Daniel Gasparini dos Santos, Jorge Setoguchi, Laércio Rocha
Pires e Leonardo David Zaniboni, desistissem da palavra,
ocupou lugar, na tribuna, o Vereador Luís Roberto Tavares.
“Retornei, para falar sobre o Parque das Laranjeiras, sobre o
Domênico Bianchi e sobre o Planalto Bela Vista. Até agora,
não temos nada resolvido. O secretario esteve aqui, falou, mas
no final, pediu que nós pressionássemos prefeito. O prefeito
não precisa ser pressionado, ele precisa fazer! Precisa achar
um dispositivo e fazer! Dar segurança à essa população do
Parque das Laranjeiras, cujas ruas estão intransitáveis. O
SAMU não consegue entrar em algumas ruas. Num dos
jornais, vi publicada manchete, com foto de uma cratera
enorme, na Rua 26, no Laranjeiras. No Planalto Bela Vista, no
final, na Rua do Placar, está intransitável também. No
Domênico, a máquina passou, mas virou um lamaçal imenso.
É esta, a oportunidade de falar aos demais vereadores e à
imprensa, que nada está sendo feito, nesses bairros. O asfalto,
no Laranjeiras, está devagar, mas está indo. Estão resolvendo
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dez ruas, mas, nas outras ruas, nada está sendo feito. Estou
descontente, em tudo, com este governo municipal,
pincipalmente, nesta parte, para que dê segurança ao morador,
para que, pelo menos, possa tirar seu carro da garagem. Sobre
a proteção animal, em Mogi Mirim. Aqui, infelizmente, o
crescimento da população animal está enorme. O abandono de
animais, em Mogi Mirim, é grande e o local, onde mais se
abandona, é o Horto Vergel; depois, na Estrada da Cachoeira e
aeroporto. Ali, são muitos os descartes de animais. Pessoas
também soltam cachorros e eles se multiplicam, quem sofre é
a própria população animal e contamina também a sociedade.
O município, infelizmente, não se preparou, não consegue
resolver o problema. Hoje, dia 14 de março, é o Dia da
Proteção Animal e nada é feito. Espero que os pré-candidatos,
nesta Casa, entendam o problema. Gostaria de ouvi-los dizer
sobre a proteção animal, que está ligada à saúde da população
também. Para concluir, gostaria de deixar esta mensagem e
sobre o Parque das Laranjeiras, recomendo que leiam o livro e
conheçam a história do Parque das Laranjeiras. Vão asfaltar
até a Rua 31 e o restante ficará mais fácil de regularizar,
porque, no local, não são tantas as áreas de preservação”,
disse. Também fez uso da palavra o Vereador Luiz Guarnieri.
“Só complementando, sobre as filiações da semana passada,
gostaria de agradecer a acolhida, que recebi, no PSB.
Presidente Massao Hito, ex-prefeito Paulo Silva, Mauro
Nunes e outros inúmeros amigos e pessoas simpatizantes.
Agradeço. E vamos fazer força, para que esta união possa
produzir muitos e muitos frutos. Um assunto importante foi a
manifestação de ontem, a maior da história do Brasil.
Inclusive aqui, participamos. Foi manifestação pacífica,
ordeira e importante. Saímos de casa, para exaltar união contra
a corrupção, que assola o país. E não é só o PT, não. Lutamos
contra a corrupção, como um todo, e, aqui, na nossa cidade
também. Temos que trabalhar e os pré-candidatos têm que ter
este pensamento anticorrupção. Outro assunto, é a entrevista
do senhor Wilson Bonetti, ex-vice-presidente do MMEC, que
fez revelações dramáticas e estonteantes, a respeito de
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negociatas do ex-presidente do MMEC, o jogador Rivaldo.
Temos, dentro do MMEC, uma pequena ‘lava jato’. O Rivaldo
tinha acordo com investidores do Uzbequistão, onde Rivaldo
jogou. Este investidor deveria efetuar os pagamentos do
MMEC, até determinado período. Segundo Wilson Bonetti,
este dinheiro não foi contabilizado, na conta do MMEC.
Porém, quando veio a crise, com a situação financeira
nacional, ele deixou de enviar este dinheiro para o Rivaldo, no
Brasil, e o Rivaldo acabou pegando os centros de treinamento
- CTs. Olhem de onde vem o fio da meada e a que ponto chega
a situação do MMEC! Ação judicial o quanto antes, para que
o patrimônio do MMEC não seja tomado, em função de
negociatas. O dinheiro da negociação de jogadores, ao invés
de ir para a conta do clube, era depositado, na conta de
terceiros. Não concordamos com isso. Um jogador, que foi
criado em nossa cidade, no MMEC, e, hoje, se comporta de
maneira equivocada, por razões de dinheiro, não se pode
vender, por dólares e euros, sem estar com a honra
enlameada”. Como os próximos inscritos, Vereadores Luzia
C. C. Nogueira e Manoel E. P. C. Palomino, desistissem da
palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador Marcos Bento
Alves de Godoy. “Entrei com um requerimento, pedindo o
comparecimento dos responsáveis pela troca de lâmpadas e
consertos da iluminação pública. É uma vergonha, é uma
enganação. Quero que venham aqui e deem explicações, para
nós, de alguns acontecimentos desta semana, que não podem
ocorrer! As pessoas ligam, ligam, nada acontece, até que um
vereador, ou alguém intermedia o pedido e ele acaba
acontecendo. Esta forma de fazer é vergonhosa. Da forma
como estão fazendo é vergonhosa. Alguém, desta empresa,
precisa comparecer aqui. Para nos dar muitas explicações
sobre tudo o que está acontecendo, com esta pequena empresa
irresponsável, despreparada, que está trocando lâmpadas
queimadas na cidade. Outro assunto é um projeto, que dei
entrada hoje. Sobre os bancos. As agências retiraram os
guardas, que ficavam dando apoio e segurança às pessoas, que
vãos aos bancos após o expediente, retirar dinheiro.
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Apresentei um projeto e espero ter o apoio da Casa. Fazer com
que os bancos coloquem o segurança, em frente aos caixas
eletrônicos, para segurança. Eu já fui vítima de caixas
eletrônicos à noite. Este projeto já foi encaminhado, tramitará
e espero um parecer favorável, para que este projeto vire lei e
para que tenhamos segurança. Outro assunto, foi que ontem,
15h30, fui visitar o horto. Fiquei surpreso de ver a quantidade
de pessoas de fora, de outras cidades, visitando o lugar.
Pessoas de Mogi Guaçu, Itapira e Conchal. Gostei de ver a
preservação, pois estão cuidando bem do horto. Fiquei
surpreso. Não sou favor de prender animais e há um
macaquinho que vive livre por lá. Os animais estão sendo bem
cuidados”, falou. Os próximos inscritos, Vereadores Maria
Helena Scudeler de Barros, Osvaldo Quaglio e Waldemar
Marcurio Filho, desistiram da palavra. Como não houvesse
mais oradores inscritos para falar em “Explicação Pessoal”, o
Sr. Presidente determinou fosse guardado um respeitoso
MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento do senhor José
Luiz de Amoêdo Campos, senhora Tereza Fátima Manera,
jovem Vinicius Garcia Lino. Cumprida dita providência e
nada mais a tratar, o Sr. Presidente, Vereador João Antônio
Pires Gonçalves, agradeceu a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, encerrou os trabalhos da presente Sessão às
20h54, 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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