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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA (11ª) SESSÃO 

ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador João Antônio Pires 

Gonçalves; secretariada pelo Sr. Vereador Waldemar 

Marcurio Filho. 

 

 

Aos dezoito dias do mês de abril 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 Décima Primeira 

(11ª) 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 14 de abril 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), 

Waldemar Marcurio Filho (16) e, ausente, Osvaldo Aparecido 

Quaglio (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 
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por iniciados os trabalhos da presente sessão. Posto isto, 

conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 106, da 

citada Resolução, convidou o Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros para que procedesse a leitura de um trecho 

da Bíblia Sagrada. Cumprida dita providência, dando por 

iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.  

Presidente deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte 

matéria: 1. Projeto de Lei nº 40, de 2016, de autoria do 

Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes Stupp, 

acompanhado de Mensagem nº 22/2016, datada de 

11/04/2016, objeto do Ofício nº 22/2016, de igual data, 

“dispondo sobre denominação da Avenida Projetada, situada 

no Distrito Industrial Luiz Torrani, em Mogi Mirim, de 

Avenida Dr. Gilmar Alves Bezerra”; (ao exame das 

Comissões Permanentes conforme Artigo 49, §1º, do 

Regimento Interno); 2. Projeto de Lei nº 41, de 2016, de 

autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes 

Stupp, acompanhado de Mensagem nº 23/2016, datada de 

11/04/2016, objeto do Ofício nº 23/2016, de igual data, 

“autorizando o Serviço Autônomo de Água e Esgotos – 

SAAE, a realizar acordo técnico com a empresa 

Empreendimentos Imobiliários São Marcelo SPE Ltda., e 

dando outras providências”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 3. Projeto de Lei nº 43, de 2016, da Vereadora 

maria Helena Scudeler de Barros, “dando denominação à 

MMR255, de MMR Giacomo Guarnieri”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 4. Projeto de Lei nº 44, de 2016, de 

autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Luís Gustavo Antunes 

Stupp, acompanhado de Mensagem nº 24/2016, datada de 

14/04/2016, objeto do Ofício nº 24/2016, de igual data, 

“dispondo sobre denominação da Escola Municipal de 

Educação Infantil – EMEI, situada no Núcleo Integrado de 

Atividade Social – NIAS, de EMEB Professora Dirce 

Aparecida Januário Lenhari”; (ao exame das Comissões 

Permanentes). Ainda com os Ofícios nºs. 22, 23 24/2016, o Sr. 

Prefeito Luís Gustavo Antunes Stupp solicitou fossem os 

Projetos de Lei nºs. 40, 41 e 44/2016 apreciados em Regime 
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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 

137/2016 -  Assunto: REQUER A GERENCIA DE LIMPEZA 

PÚBLICA A NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE MATO, 

ÁGUA PARADA E NOTIFICAÇÃO PARA 

DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO 

ABANDONADO NA AVENIDA DOUTOR JORGE 

TIBIRIÇÁ Nº313, REQUER TAMBÉM CÓPIA DA 

NOTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES PORQUE ATÉ O 

MOMENTO A EMPRESA NÃO HAVIA SIDO CITADA. 

Autoria: MARCOS BENTO ALVES DE GODOY. 

Requerimento Nº 139/2016 -  Assunto: REQUEIRO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES 

STUPP, INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DE 

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA 

SOFIA IDALINA MANTOVANI MAZON, LOCALIZADA 

NO BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA.  Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Requerimento Nº 140/2016 -  Assunto: 

REQUEIRO JUNTO AO PREFEITO LUIS GUSTAVO 

ANTUNES STUPP, INFORMAÇÕES A RESPEITO DA 

REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO EM 

HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, EVENTO 

TRADICIONALMENTE ORGANIZADO PELA 

PREFEITURA DE MOGI MIRIM, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.  Autoria: CINOÊ 

DUZO. Requerimento Nº 141/2016 -  Assunto: SOLICITO 

AO EXMO.  SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUIS 

GUSTAVO ANTUNES STUPP E A SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES SOBRE A 

CONCESSÃO DE ADICIONAL DE LOCAL DE 

EXERCÍCIO (ALE) AOS INTEGRANTES DO QUADRO 

DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. Autoria: JOÃO ANTONIO 

PIRES GONÇALVES. Requerimento Nº 142/2016 -  Assunto: 

REITERANDO O REQUERIMENTO 241 DE 2015, AO 
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DEPUTADO ESTADUAL DAVI ZAIA (PPS), QUE 

REALIZE ESTUDOS PARA A INCLUSÃO DE EMENDA 

PARLAMENTAR NO ORÇAMENTO, VERBA ESTA, 

DESTINADA A COMPRA DE BRINQUEDOS E/OU 

APARELHOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE PARA OS 

PLAYGROUNDS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE 

MOGI MIRIM. Autoria: LAÉRCIO ROCHA PIRES. 

Requerimento Nº 143/2016 -  Assunto: REQUEIRO A 

EMPRESA ELEKTRO QUE REALIZE SUBSTITUIÇÃO 

EM POSTES DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADOS NA RUA 

MILTON DA SILVEIRA PEDREIRA NO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento Nº 144/2016 -  Assunto: Solicito ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria de Saúde/Vigilância Epidemiológica: informações 

sobre números de casos de febre maculosa no município nos 

últimos 5 (cinco) anos.  Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 

145/2016 -  Assunto: Solicito ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria de Sustentabilidade 

Ambiental: informações sobre as ações realizadas de 

prevenção e combate à doença do carrapato-estrela. E se, estão 

sendo realizado ações como o manejo reprodutivo e o 

monitoramento das capivaras localizadas no lago do 

Complexo Lavapés (Zerão). Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 

146/2016 -  Assunto: Requer informações do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, se está sendo programado uma 

ação conjunta das Secretaria de Assistência Social e Secretaria 

de Sustentabilidade Ambiental: visando levantamento de 

número de animais domésticos por família contemplada com 

habitação popular (apartamentos), bem como intensificação 

das orientações de posse responsável, além de ações como 

castrações desses animais com prioridade, haja vista futura 

incidência de animais abandonados em decorrência da entrega 

dos apartamentos em questão. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 
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Requerimento Nº 147/2016 -  Assunto: Requeiro ao Prefeito 

Municipal Luís Gustavo Antunes Stupp, preste informações 

referentes “Centro Dia do Idoso”. Autoria: BENEDITO JOSÉ 

DO COUTO. Requerimento Nº 149/2016 -  Assunto: Requer 

ao Senhor Prefeito Municipal, através de sua Secretária 

Competente, informações relativas as providencias que estão 

sendo tomadas na realização de intercambio dos animais, para 

a ocupação dos recintos que estão atualmente vagos, no 

Zoológico Municipal.   Autoria: DANIEL GASPARINI DOS 

SANTOS. Requerimento Nº 150/2016 -  Assunto: Solicita ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, que através de sua 

Secretária competente, atuação do serviço “Tapa Buraco”, na 

Rua José Maria Queiroz, mais especificamente ao entorno da 

Praça Vereador Luiz Eduardo Gasparini, Jardim INOCOOP, 

reiterando Indicação 00438/2015. Autoria: DANIEL 

GASPARINI DOS SANTOS. Requerimento Nº 151/2016 -  

Assunto: REQUEIRO UM RELATÓRIO DO TÉCNICO DE 

SEGURANÇA DA PREFEITURA SOBRE A SITUAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(EP´S) DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. Autoria: DAYANE 

AMARO COSTA, LUZIA CRISTINA CÔRTES 

NOGUEIRA. Requerimento Nº 152/2016 -  Assunto: 

REQUEIRO INFORMAÇÕES SOBRE AS ÚLTIMAS 

COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL (EPIs) EFETUADAS PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL. Autoria: DAYANE AMARO COSTA, LUZIA 

CRISTINA CÔRTES NOGUEIRA. Na sequência, o Sr. 

Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do 

Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação Nº 266/2016 -  Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL LUIS 

GUSTAVO ANTUNES STUPP E A SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE QUE REALIZE MANUTENÇÃO DE 

PODA E ANÁLISE NAS ÁRVORES. Autoria: ARY 

AUGUSTO REIS DE MACEDO. Indicação Nº 267/2016 -  

Assunto:  SOLICITA A SECRETARIA DE OBRAS 

SERVIÇOS E LIMPEZA PÚBLICA A IMPLANTAÇÃO DE 
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UMA LOMBADA NA RODOVIA LUIZ GONZAGA DE 

AMOEDO CAMPOS A 50 METROS DA CHÁCARA 

BULGARELLI SENTIDO MOGI GUAÇU. Autoria: 

MARCOS BENTO ALVES DE GODOY. Indicação Nº 

268/2016 -  Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

COLETA DE GALHOS E ENTULHOS NA RUA JOÃO 

MALVEZZI, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA CRUZ.  

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 269/2016 -  

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL LUIS 

GUSTAVO ANTUNES STUPP ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

JOÃO MALVEZZI, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA 

CRUZ. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

270/2016 -  Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA LOCALIZADA 

NA RUA JOÃO ALVES DE MELO, NO BAIRRO JARDIM 

SANTA CRUZ. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

271/2016 -  Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA 

AVENIDA NELSON PATELLI, LOCALIZADA NO 

BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 272/2016 -  Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL LUIS GUSTAVO 

ANTUNES STUPP ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, IMEDIATA MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA PROFESSORA 

ZELÂNDIA ARAÚJO RIBEIRO, LOCALIZADA NO 

BAIRRO JARDIM SANTA HELENA. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 273/2016 -  Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL LUIS GUSTAVO 
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ANTUNES STUPP ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, IMEDIATA MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA BENEDITO DA 

CUNHA CAMPOS, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

NAZARETH. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

274/2016 -  Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

ITORORÓ, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA 

HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

275/2016 -  Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

MARIA BONATTI BORDIGNON, LOCALIZADA NO 

BAIRRO VILA BORDIGNON. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 276/2016 -  Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL LUIS GUSTAVO 

ANTUNES STUPP ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, IMEDIATA MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA YARA LEONOR DA 

COSTA MANSO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

SANTA HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº 277/2016 -  Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

JOSÉ SCUDELER, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA 

CRUZ.  Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

278/2016 -  Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA 

LOCALIZADA ENTRE A RUA JOSÉ SCUDELER E A 

AVENIDA BRASIL, NO BAIRRO SANTA CRUZ.  Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 279/2016 -  Assunto: 
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SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL LUIS 

GUSTAVO ANTUNES STUPP ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

AMÁBILE MANTOVANI GUARNIERI, LOCALIZADA 

NO BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA.  Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 280/2016 -  Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL LUIS GUSTAVO 

ANTUNES STUPP ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, IMEDIATA ROÇAGEM DO MATO, 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA SOFIA 

IDALINA MANTOVANI MAZON, LOCALIZADA NO 

BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA.  Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 281/2016 -  Assunto: Indico 

manutenção na Praça Floriano Peixoto. Autoria: LUZIA 

CRISTINA CÔRTES NOGUEIRA. Indicação Nº 283/2016 -  

Assunto: SOLICITO A SECRETARIA DE OBRAS, 

HABITAÇÃO E SERVIÇOS OPERAÇÃO TAPA BURACO 

NAS RUAS DO DISTRITO DE MARTIM FRANCISCO.  

Autoria: MARCOS BENTO ALVES DE GODOY. Indicação 

Nº 284/2016 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA 

DA ÁREA VERDE LOCALIZADA AO LADO DA CRECHE 

DO CAIC. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 285/2016 -  Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA 

DAS ÁREAS VERDES LOCALIZADAS NAS CHÁCARAS 

IPÊ. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

286/2016 -  Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOSÉ 

FERNANDES FILHO, LOCALIZADA NO JARDIM 

PRIMAVERA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 287/2016 -  Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE REALIZE 

INSTALAÇÃO CANALETA NA ESQUINA DAS RUAS 

ARUANA E GUIOMAR MARETI MARANGONI NO 
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MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 288/2016 -  Assunto: INDICO AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES 

STUPP QUE PROVIDENCIE JUNTO A SECRETARIA 

COMPETENTE, TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA NA 

RUA ONOFRE ALFENAS DO PATROCÍNIO. Autoria: 

LUIZ ANTONIO GUARNIERI. Indicação Nº 289/2016 -  

Assunto: INDICO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP QUE PROVIDENCIE 

JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE, REPAROS NA 

GUIA E SARJETA DE CANTEIRO Autoria: LUIZ 

ANTONIO GUARNIERI. Indicação Nº 290/2016 -  Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em 

conjunto com a Secretaria de Obras, Habitação e Serviço: 

providências para viabilizar a troca de lâmpada queimada no 

poste de esquina localizado na Rua Joaquim Firmino, Centro, 

em frente a lateral da Pizzaria Treviso. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

291/2016 -  Assunto: INDICO AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP QUE 

PROVIDENCIE JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE, 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA 

EMA FREDERICHI GARROS. Autoria: LUIZ ANTONIO 

GUARNIERI. Indicação Nº 292/2016 -  Assunto: Solicita ao 

Senhor Prefeito Municipal, que através de sua Secretária 

competente, providências urgentes na limpeza da “Boca de 

Lobo” bueiros, localizados na área de estacionamento, dentro 

do Zoológico Municipal.  Autoria: DANIEL GASPARINI 

DOS SANTOS. Indicação Nº 293/2016 -  Assunto: Solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal, que através de sua Secretária 

competente, atuação do serviço Tapa Buraco, na Rua Amélio 

Campagnole, Parque Novacoop, que foi aberto pelo SAAE, e 

não concluído a massa asfáltica, diante de inúmeras 

reclamações feitas pelos munícipes moradores da região. 

Autoria: DANIEL GASPARINI DOS SANTOS. Indicação Nº 

294/2016 -  Assunto: Solicita ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, que através de sua Secretária competente, 
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atuação do serviço Tapa Buraco, na Rua Pref. Ataliba S. 

Franco, Vila São José, diante de inúmeras reclamações feitas 

pelos munícipes moradores da região. Autoria: DANIEL 

GASPARINI DOS SANTOS. Indicação Nº 295/2016 -  

Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que através 

de sua Secretária competente, atuação do serviço “Tapa 

Buraco”, na Rua Soter Fernandes, Jardim Silvania, diante de 

inúmeras reclamações feitas pelos munícipes moradores da 

região. Autoria: DANIEL GASPARINI DOS SANTOS. A 

seguir, o Senhor Presidente submeteu à apreciação e votação 

dos nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à 

Mesa (aprovadas pela Casa): Moção Nº 33/2016 -  Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DA PROFESSORA EVA APARECIDA 

JULIANI, OCORRIDO EM 09 DE ABRIL DE 2016, EM 

MOGI MIRIM Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 34/2016 -  

Assunto: MOÇÃO DE REPÚDIO, ÀS ATITUDES 

RACISTAS E PICHAÇÕES OCORRIDAS NO BANHEIRO 

DO IFHC – INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS 

HUMANAS DA UNICAMP – UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS. Autoria: LEONARDO 

DAVID ZANIBONI. A seguir, o Sr. Presidente colocou à 

disposição dos Srs. Vereadores a seguinte 

CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 213, 214, 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 

230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 37, 238, datados de 11 de 

abril de 2016, todos subscritos pelo Senhor Prefeito 

Municipal, respectivamente, respondendo a respeito do 

Requerimento nº 053/2016; Requerimento nº 054/2016; 

Requerimento nº 056/2016; Requerimento nº 082/2015; 

Requerimento nº 046/2016; Requerimento nº 079/2015; 

Requerimento nº 089/2016; Requerimento nº 090/2016; 

Requerimento nº 092/2016; Indicação nº 122/2016; Indicação 

nº 135/2016; Indicação nº 136/2016; Indicação nº 155/2016; 

Indicação nº 150/2016; Indicações nºs 141 a 147; 149, 151 a 

153/2016; Indicação nº 112/2016; Indicação nº 139/2016; 

Indicação nº 158/2016; Indicação nº 104/2016; Indicação nº 
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131/2016; Indicação nº 125/2016; Indicações nºs 126, 128 a 

130/2016; Indicação nº 127/2016; Indicação nº 132/2016; 

Indicação nº 163/2016; Indicação nº 157/2016; todos desta 

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

Vereadores); Ofícios nºs 01-0098 e 0140/2016, datados de 04 

e 28 de março do do corrente ano, subscritos, respectivamente, 

pelo Sr. Alcineu G. Vilella Junior, Diretor de Articulação, e 

pelo Sr. Luiz Eduardo D. Corrêa, Gerente Institucional 

Interior, ambos do Grupo Telefônica – Vivo no Brasil, 

“informando sobre o Plano Geral de Metas para 

universalização do serviço telefônico fixo e a respeito do 

Ofício nº 28/2016, desta Edilidade”; (arquive-se, após dar 

ciência ao Vereador Ary Augusto Reis de Macedo). 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. O primeiro inscrito foi o Vereador 

Jorge Setoguchi. “Eu fiz um requerimento, sobre a Praça 

Sophia Mazon, no Jardim Califórnia. O bairro está crescendo 

e a praça está sem iluminação. Peço um projeto para 

iluminação da praça. Quero relatar ainda, que, na semana 

passada, na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira o 

transporte escolar não passou, na zona rural. Disseram que o 

problema foi a falta de vistoria nos veículos. Fica a minha 

indignação, com o descaso, para com os alunos da zona rural, 

que não conseguem estudar”, salientou. Usou da palavra, ato 

contínuo, o Vereador Leonardo David Zaniboni. “Quero falar 

da votação, que vimos neste final de semana, para 

recebimento do pedido de impeachment da Presidente Dilma 

Rousseff. Independentemente, do desfecho, digno de nota foi 

o recado, que a população mandou à classe política brasileira, 

ou seja, que quer o fim da corrupção. Independentemente, do 

lado que estejam, se foi golpe, ou não, foi um recado claro à 

classe política, de que a população não aguenta mais a 

corrupção. Não se trata de Michel Temer, ou de Eduardo 

Cunha, ou Dilma, mas o recado, de que ninguém suporta mais 
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a corrupção. Para o pessoal de casa, que está com dúvida 

sobre o rito, eu explico que o processo irá para o Senado, hoje; 

lá, vão votar se aceitam o pedido, ou não; se aceito, formar-se-

á comissão, depois serão dez sessões, para parecer e, quando 

dado, será votado, por maioria simples. Se favorável ao 

impeachment, a presidente será afastada por cento e oitenta 

dias, para depois retornar e se defender. Independentemente, 

do resultado, queremos que o Brasil caminhe, novamente. É 

fato necessário para a história. Nossos filhos e netos, 

estudarão esta parte da história e da política brasileira. Um 

marco histórico”, discursou. O próximo orador foi o Vereador 

Luís Roberto Tavares. “Li os jornais do final de semana e o 

Diário Oficial de Mogi Mirim. Fala sobre iluminação pública. 

Existirão mais mil pontos de iluminação. Lâmpadas serão 

trocadas, desde hastes, cabeamento, reator e lâmpadas, que 

serão de vapor metálico. Vejo este anúncio de mil lâmpadas 

com um olhar, pela segurança, que será ótimo. Porém, vejo a 

população, que mora mais afastada do centro, a periférica, 

moradores do Mogi Mirim II e outros, na cidade, com muitos 

pontos, sem iluminação. Exemplo é a Rua Carajás, no Mogi 

Mirim II. Está há seis meses, sem iluminação. Quando 

finalmente conseguiram fazer a manutenção, não funcionou. O 

morador tem que protocolar tudo, novamente. Esperar mais 

dois, ou três meses. Então, pelo lado da segurança, será ótimo, 

nas partes mais movimentadas e de trânsito rápido. Mas, não 

vi a presença aqui, a presença de representantes da Empresa 

Mazza e gostaria de saber também, por que não fazer a 

manutenção nos bairros? Fica a minha crítica, em cima disso. 

Fiz também outro pedido, através de requerimento. As 

máquinas estão passando na Rua 15, do Parque das 

Laranjeiras. Já citei, que ali, existem alguns postes. Morador 

já fez protocolo. Num dos postes há um buraco. Buraco 

enorme. Nos outros dois, vemos trincas, do chão até o topo. 

Estamos pedindo à Elektro a substituição, antes que algo 

grave aconteça. Fiz pedido semelhante, para poste, nas 

Chácaras Ypê, bem na saída, para a SP – 147, que está 

inclinado. A Elektro deve ser muito incompetente, porque não 
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respondeu meu e-mail, nem requerimentos. Liguei e 

desconversaram. Para uma providência drástica, pedi à Defesa 

Civil, que entrasse em contato com a Elektro, para fazer a 

substituição deste poste. Gostaria, nos últimos momentos, de 

dar parabéns à entidade Amor Exigente, pelos vinte e dois 

anos de trabalho, e às famílias de todos os dependentes. Fui na 

palestra, no Centro Cultural, com a presença do fundador do 

Amor Exigente, Padre Haroldo Hahm, fundador também de 

outras obras. Parabéns”, explanou. Também fez uso da palavra 

o Vereador Luiz Antônio Guarnieri. “Complementando as 

palavras do Vereador Leonardo, a respeito do assunto político, 

que mobilizou todo o povo do Brasil e toda a Nação, 

acompanhando a votação histórica dos deputados federais, 

para abertura do processo de impeachment da Presidente 

Dilma Rousseff, acredito que, no Senado, a votação seja a 

mesma, pela instauração do processo, e a presidente seja 

afastada. Não é possível manter tanta roubalheira, em nome do 

pobre e do trabalhador. Dez milhões de trabalhadores 

desempregados, economia paralisada, gerando incertezas, em 

todos os setores. O político, que representa o povo, tomou a 

decisão, acertadamente, pela abertura do processo. E que sirva 

de lição, para todos os políticos, de forma geral. Trazendo, 

para nossa cidade, vemos tantos desvios. Diz-se, que pratica a 

transparência, mas o que sabemos é muito pouco, diante de 

tanto dinheiro, que temos no nosso município. Cabe a esta 

Casa fazer este acompanhamento, o acompanhamento das 

atitudes e do que está acontecendo com o dinheiro arrecadado 

no município. Outro assunto da cidade, diz respeito à ETEC. 

No ano passado, muitos vereadores, inclusive eu, estivemos 

acompanhando os problemas de merenda. À época, a 

prefeitura se comprometeu a repassar, para a escola, sessenta 

mil reais, em seis parcelas de dez mil reais/mês. Isto se deu 

por volta de agosto, ou setembro de 2015, e, até agora, nada 

aconteceu. Recentemente, dia 9 de março, chegou-nos a 

informação de que seriam repassados trinta mil reais. 

Cinquenta por cento do que foi anunciado, no ano passado. 

Não receberam um único centavo. Precisamos verificar o que 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

14 

está acontecendo, com o nosso Poder Executivo e, em 

especial, com o Departamento Financeiro, que não tem 

dinheiro, não está cumprindo com as obrigações. Prometem e 

não repassam os valores à escola, o que causa incerteza muito 

grande aos alunos, que dependem da refeição. Evidentemente, 

também, o trabalho dos professores, que é desenvolvido muito 

bem, na escola. Para completar, enaltecer o trabalho da APAE, 

com um evento, ontem. O almoço, porco no rolete. Também o 

leilão, no Lar São Francisco. Parabéns às entidades”. A 

próxima oradora foi a Vereadora Luzia C. C. Nogueira. “Não 

querendo ser repetitiva, mas falarei sobre ontem também. Na 

era Collor, vimos a mesma coisa, a população nas ruas, 

exigindo sua saída. E depois, o que vimos, foi a liberação e 

inocência do Collor. Desejo que isso não se repita. Esta é a 

minha preocupação, ainda mais, em ano eleitoral. Eu ainda 

continuo esperando, que a justiça seja mais rápida; que julgue 

todos os que desviaram dinheiro, que possam ser presos e que, 

o fato sirva de lição, em todas as esferas: municipal, estadual e 

federal. E que fique de lição, para os postulantes, nas 

próximas eleições, para tal fato não ocorrer. Eu vejo com 

muita preocupação. Dei entrada a vários processos, contra o 

município, e estamos aí, ainda não vi chegarem ao final. 

Desejo que seja rápido, para termos certeza de quem estava 

certo, ou não, e, se errado, seja punido, uma lição para as 

próximas gerações. Quero parabenizar os colegas, que 

entraram no PSB. Estamos iniciando, realmente, toda uma 

discussão, para conhecermos a cidade e entendermos a história 

de Mogi Mirim, para que cada um possa se posicionar. 

Discutir com a população, porque queremos o legítimo para 

Mogi Mirim, para melhorar a situação, que está aí”, declarou. 

Como os próximos oradores, Vereadores Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino e Marcos Bento Alves de Godoy, 

desistissem da palavra, ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora 

Maria Helena Scudeler de Barros. “Lendo o Diário Oficial de 

Mogi Mirim, vi a questão da municipalização da merenda. 

Desde 2013, através da ex-vereadora Márcia Róttoli, a 

administração fala em municipalizar a merenda de Mogi 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

15 

Mirim. Ocorre, que todos nós queremos, que ela, 

efetivamente, continue municipalizada. Vereadora Luzia e eu 

fizemos visitas. Nas informações, que colhemos, há uma certa 

redução, na qualidade da merenda, e eu recebi informações, de 

que meia banana substitui uma banana inteira, que três gomos 

substituem uma mexerica inteira. Ora! Não é a 

municipalização que queremos! O jornal fala em economia de 

quinhentos mil reais/mês, seis milhões de reais/ano. É 

significativo. Podemos pensar, que estavam gastando muito. 

Mas, ouvir de uma criança, que ela quer ir embora da escola, 

para casa, porque tem fome, não é a municipalização que eu 

quero! Disse isso a ele, ao prefeito, pessoalmente, um dia 

atrás. A qualidade não pode cair. Eu estou acompanhando de 

perto. Luzia e eu visitamos várias escolas, EMEBs e CEMPIs. 

Quero alertar, que desta forma, a merenda não proporcionará, 

que todas as crianças sejam alimentadas, com qualidade. Fica 

um alerta. Reduzir, mas sem perda de qualidade. Penso, que 

todos estejam acompanhando a municipalização da merenda. 

E fica o alerta. Há escola que reduziu uma refeição toda. Esta 

não é a municipalização que eu quero”, discorreu. O próximo 

orador foi o Vereador Waldemar Marcurio Filho. “Ouvi 

comentários de alguns vereadores sobre a votação, na Câmara 

Federal. Também acompanhei. Vi a deputada Raquel Muniz, 

que louvou o marido e se inflamou contra a corrupção. Hoje, o 

marido foi preso pela Polícia Federal. Pelos crimes de 

falsidade, dispensa de licitação, prevaricação, peculato e 

outros. Dilma e Temer, Eduardo Cunha. ‘Quero mandar beijo 

para meu pai, minha mãe, filhos, primos; em nome do Batman 

e do Robin, é que voto sim’! Mas a verdade é que, no nosso 

país, está difícil sobreviver, porque se correr o bicho pega e se 

ficar, o bicho come. Com tudo isso, como pode o Batman 

querer ser prefeito de Mogi Mirim? Era amigo do Ricardo 

Berzoini, Ministro da Dilma, petista, citado na Operação Lava 

Jato. Tamanhas podridão e roubalheira. Será que os recursos, 

que vieram para a campanha passada de prefeito, vieram da 

Lava Jato? Nós, que fomos candidatos a vereador, pelo PT,  

sabemos dos custos que tivemos, dos sacrifícios, que 
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passamos. Foi muito pé no chão. Correndo para lá e para cá. E 

o Batman declarou um valor alto na campanha, não foi baixo, 

não. Quem me garante, que não vieram recursos provenientes 

da Lava Jato, para esta campanha? Berzoini era íntimo do 

‘homem’. Paulinho ex-prefeito de Mogi Guaçu, PV, também 

foi citado na Lava Jato. Não me espantaria nada, se o nome de 

Ernani Gragnanello fosse citado. Mas gostei do ato de ontem, 

da votação, e espero a votação no Senado. Se sai Dilma, fica 

Temer; se sai Temer, fica Cunha. Os três juntos não valem um 

tostão furado. Todos têm podridão. Bom para a população, 

que está cansada de ver podridão, ver os valores, que foram 

gastos em campanhas. Os caras falam em milhões de reais! 

Por isso têm mandatos e mandatos, consecutivos. E quanto 

dinheiro! De onde sai este dinheiro todo? Tenho impressão, de 

que alguma coisinha disso exista no diretório do PT, em Mogi 

Mirim, porque o Batman não larga o osso. Será candidato a 

prefeito, só não sei, com que vergonha na cara”, salientou. 

Como o próximo inscrito, Vereador Ary Augusto Reis de 

Macedo, desistisse da palavra, ocupou lugar na tribuna o 

Vereador Cinoê Duzo. “Citar o falecimento da professora Eva 

Aparecida Juliani Citelli. Ouso dizer, que a educação ficou 

mais triste. Foi professora na EE Monsenhor Nora. Colaborou 

na formação de centenas de cidadãos mogimirianos. Presto 

minha homenagem à professora, que foi, certamente, figura 

ímpar, na educação. Uma professora muito além dos muros 

escolares. Está na formação de pessoas do bem e para o bem. 

À família, ao seu irmão, professor Flávio, fica esta singela 

homenagem, de coração. Que Deus a receba na glória e dê 

forças à família enlutada”, frisou e, ao final de seu tempo, 

solicitou fosse guardado um respeitoso Minuto de Silêncio, 

em memória da professora falecida, o que foi deferido, pelo 

Presidente da Câmara, e cumprido, pelos vereadores, em pé. 

Cumprida a providência, como o próximo orador, Vereador 

Daniel Gasparini dos Santos, desistisse da palavra, ocupou a 

tribuna a Vereadora Dayane Amaro Costa. “Venho, 

primeiramente, dar uma informação de utilidade pública, 

sobre a gripe H1N1. A vacinação se inicia em 30 de abril, das 
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8 horas às 17 horas, nas UBSs do município, primeiramente, 

para grupos prioritários: idosos, gestantes e crianças. Falar 

também, sobre uma resposta, oriunda do gabinete do Prefeito, 

que a Vereadora Luzia e eu obtivemos, com a qual não 

concordamos, de forma alguma. Aliás, estou cansada de 

respostas inócuas, que nada respondem e são sem fundamento, 

melhor nem as encaminhar assim. É bastante desrespeitoso. 

Luzia e eu estivemos no cemitério e no velório, verificando 

denúncias de limpeza. Visitamos o velório e constatamos 

ausência de material de limpeza. As funcionárias estavam 

limpando só com água, não tinha sabão. Fomos ao cemitério e 

lá, vimos o armário vazio, com uma única caixa de sabão. 

Conversando com os funcionários, disseram que não tinham 

equipamentos de proteção individual - EPIs para trabalharem. 

Os funcionários me disseram que não têm capa de chuva, ou 

bota, para dias de chuva. O único funcionário, com capa de 

chuva, remenda a peça há tempos. Mandamos esta reclamação 

à prefeitura, pedindo providências. A prefeitura nos 

respondeu, que não existe ausência de EPIs, nem de materiais 

de higienização e que, inclusive, na foto, que eu postei na rede 

social, no Facebook, existe um EPI atrás, na escada, com o 

funcionário, usando bota. Existe sim. Acontece, que aquela 

capa de chuva está rasgada, e é esta, que acabei de me referir. 

Rasgada, que o funcionário remenda há mais de ano. São 

reclamações de funcionários, não as inventamos. Se fossemos 

ruins, teríamos gravado os funcionários, alegando a falta de 

EPIs, mas não fizemos isso, porque sabemos como funciona 

esta administração truculenta e perseguidora. O exemplo é o 

caso dos auditores fiscais e a Máfia do ISS. Quer dizer, que 

duas vereadoras legitimadas vão constatar denúncias e a 

prefeitura diz, que não recebeu reclamação alguma? Nossa 

reclamação é o quê? Na próxima vez, mandem-nos laudo do 

técnico de segurança e não da Coordenadora De Gerência De 

Obras. Não queremos disfarce. Mostrem, provem, onde estão 

as compras?”, pronunciou. Não havendo mais oradores 

inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão às 19h36, 

conforme o disposto no Artigo 105, da Resolução nº 276/2010 
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(Regimento Interno vigente). Decorrido o interstício 

regimental a que se refere o citado dispositivo e depois de 

nova chamada nominal dos vereadores, conforme o disposto 

no Artigo 112, § 1º, da já citada Resolução, ao fim da qual se 

constatou a totalidade dos membros da Casa, o Sr. Presidente 

deu por iniciados os trabalhos da "ORDEM DO DIA", 

submetendo à apreciação da Casa o que segue: EM TURNO 

ÚNICO: “ex-vi” do disposto no § 1º, inciso I, do Artigo 171 

do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 24, de 2016, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre autorização 

para outorga de escritura definitiva de área de terreno, objeto 

de doação à Empresa TÓRIDE INDÚSTRIA MECÂNICA 

LTDA, e dando outras providências”. Juntamente com 

Mensagem Modificativa. Pareceres das Comissões de Justiça 

e Redação; Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e 

de Finanças e Orçamento. Para discutir, fez uso da palavra a 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. “A indústria 

Tóride, em 1993, recebeu uma área, para sua futura empresa. 

Em 2011, houve uma nova doação, para complementar a área 

industrial. Eu fui até a empresa, lembro-me muito bem. 

Produzindo. O que a empresa nos pede é a outorga definitiva, 

para buscar financiamento. Ela também não teve condições de 

cumprir, com as obrigações, que foram impostas, na lei de 

2011. Para que ela possa cumprir suas obrigações, foi buscar 

financiamento, no Banco do Brasil, e precisa da outorga 

definitiva, que a Câmara deverá fazer. O parecer da CFO foi 

positivo, ao plenário. Meu voto será favorável”, declarou. 

Também fez uso da palavra o Vereador Cinoê Duzo. “Quero 

registrar a idoneidade desta empresa, a integridade dos donos, 

o comprometimento de seus funcionários, a competência, com 

que desenvolvem o trabalho. Meu voto será favorável”, frisou. 

Também discursou o Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino. “Venho registrar o meu voto favorável. 

Conheci a empresa, motivo de orgulho para a cidade”, disse. 

O próximo orador foi o Vereador Ary Augusto Reis de 

Macedo. “Estivemos na empresa, conhecemos a empresa, que 

produz produtos ortopédicos. Uma empresa importante, que 
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vem enobrecer a cidade de Mogi Mirim. A CJR deu parecer 

favorável. Meu voto é favorável ao projeto”, afirmou. O 

Presidente da Câmara, Vereador João Antônio Pires 

Gonçalves, também fez suas colocações. “Quero enaltecer a 

empresa. Está aqui Tóride Celegatti Filho. Seu pai, Tóride, 

proprietário da empresa. Tenho certeza, que a matéria terá 

aprovação unânime dos presentes”, salientou; (submetido a 

votos, em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade 

dos presentes, Turno Único, o Projeto de Lei nº 24/2016, do 

Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do prefeito de Mogi 

Mirim); 2. Projeto de Lei nº 29, de 2016, de autoria do 

Prefeito Municipal, “autorizando o Executivo a celebrar 

convênio com a ABTEM - Associação Beneficente José 

Teixeira Machado e determinando outras providências”. 

Pareceres das Comissões de Justiça e Redação; Educação, 

Saúde e Assistência Social e de Finanças e Orçamento. 

Inicialmente, para discutir, fez uso da palavra a Vereadora 

Dayane Amaro Costa. “A Comissão discutiu. Qual o objetivo 

do projeto? A manutenção do projeto de instrumentos de 

corda, o projeto musical. Repasse de oito mil reais/mês. 

Procuramos, no processo, e estão lá todos os requisitos, 

modelo de contrato, obrigações, junto ao município, e demais 

documentos. A entidade cumpre todos os requisitos legais. 

Nada obsta. Do ponto de vista da nossa comissão, excelente, 

porque promove a educação e a cultura”, aclarou. O próximo 

orador foi o Vereador Benedito José do Couto. “Não poderia 

deixar de vir à tribuna, declarar meu voto favorável à 

ABTEM. Certamente, todos votarão favoráveis, porque 

conhecem o trabalho da ABTEM, que tem desenvolvido um 

trabalho de excelência, no ensino da música. Maestro Josias 

está aqui, representando a Associação Teixeira Machado - 

ABTEM. Quero parabenizá-lo, pelo excelente trabalho, e em 

nome dele, parabenizar ainda, todos os demais, que cooperam 

com este magnifico trabalho. É honra para nós, votarmos e 

colaborarmos, com algo tão importante à cidade e aos jovens”, 

discursou. Neste ponto, a pedido do Vereador Luiz Guarnieri, 

a sessão foi suspensa às 19h59, e reaberta, às 20h02, para 
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prosseguimento das discussões. Fez uso da palavra, ato 

contínuo, o Vereador Luiz Guarnieri. “Apenas um 

levantamento, para que a entidade receba os oitenta mil reais, 

em sucessivas parcelas. Se começar a receber, a partir do mês 

de maio, teremos oito meses. Seriam sessenta e quatro mil 

reais. Esta é a preocupação, para que a entidade possa receber 

o valor integral. Conversei com o Maestro Josias, regente da 

entidade, orquestra que desenvolve um trabalho sério. As 

aulas são ministradas na ABTEM e no Centro Cultural. 

Desejo que isso possa continuar, o trabalho do ensino de 

instrumentos de corda. Muito interessante à comunidade e 

conte com o nosso apoio”, declarou. O Vereador Luís Roberto 

Tavares também fez uso da palavra. “A dúvida do Vereador 

Luiz também era a nossa, na comissão. Foi conversado. Não 

haverá problema. Voto favorável, conheço o trabalho do 

Maestro Josias e da ABTEM”, salientou; (posto a votos, em 

Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade dos 

presentes, Turno Único, o Projeto de Lei nº 29/2016, do 

Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do prefeito de Mogi 

Mirim); 3. Projeto de Lei nº 32, de 2016, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre repasse de valores 

descontados, em folha de pagamento de servidores públicos 

municipais, ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Mogi Mirim e à Organização Pró-Servidor, para fins que 

especifica, e dando outras providências”. Pareceres das 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. 

Fez uso da palavra a Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros. “São repasses, descontados em folha de pagamento 

dos servidores, para o Sindicato do Servidores e organização 

Pró-Servidor. Temos, no projeto, a relação de comércios: 

Grêmio Mogimiriano, clube, Ótica Bela Vista, Unimed, 

dentistas etc. O sindicato, através da parceria, paga o produto, 

que depois é descontado na folha do servidor, até trinta por 

cento do seu salário. Entendemos que, neste momento de 

dificuldades, é possível autorizarmos esse repasse de valores 

descontados, permitindo ao servidor, desde que seja sócio do 

sindicato, tal benefício”, afirmou; (colocado a votos, em 
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sessão de hoje, a Câmara aprovou, por onze (11) votos 

favoráveis a quatro (04) votos contrários, Turno Único, o 

Projeto de Lei nº 32/2016, do Prefeito de Mogi Mirim); (à 

sanção do prefeito de Mogi Mirim). Finda a pauta constante 

da "Ordem do Dia", o Sr. Presidente passou, desde logo, à 

parte dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", 

conforme determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº 

276/2010 (Regimento Interno vigente). Como os primeiros 

inscritos, Vereadores Jorge Setoguchi e Leonardo David 

Zaniboni, desistissem da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o 

Vereador Luís Roberto Tavares. “Volto à tribuna, para falar da 

cidade suja, das praças sujas, infelizmente. Pedi limpeza de 

várias áreas. Por incrível que pareça, a sujeira, na praça, 

incomoda, mas não tanto, quanto estar ao lado de uma creche, 

a Creche do CAIC. Uma área que faz parte da creche, repleta 

de mato muito alto. Está isolada. Ao lado, a construção da 

creche, que deveria ter sido inaugurada em 2013. Verbas 

federais. O mato atinge alturas, muito alto, adentra na creche. 

Pedimos a limpeza. Pedimos limpeza na Praça José Fernandes 

também. Muitos problemas. A iluminação fica durante o dia, 

mas durante a noite, não. Mato alto, bancos quebrados, 

parquinho tomado pelo mato. Pedimos manutenção. Pedimos 

canaleta entre a Rua Professora Guiomar Maretti Marangoni e 

Rua Aruana, no Mogi Mirim II. Esta esquina está horrível. 

Uma canaleta resolveria. Transporte escolar foi falado aqui. 

Este assunto nos incomoda. Hoje, o problema foi a vistoria. 

Amanhã, será outra coisa. Sempre problemas, nesta área, o 

transporte escolar, na zona rural. É difícil para quem mora no 

rural. Levanta-se muito cedo. Demora para chegar em casa. 

Demora uma hora e meia, para alguns chegarem em suas 

casas. Estivemos na Secretaria de Educação, semana passada, 

e resolvemos o problema de uns oitenta alunos da zona rural. 

Estavam sem transporte. Havia parceira com o Governo do 

Estado e a administração foge desta parceria. Às 23h40 eu 

estava na escola, em Martim Francisco, foi quando passou o 

transporte. Imaginem a que horas os estudantes chegaram em 

suas residências. Levam esta vida difícil e, ainda por cima, a 
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prefeitura não consegue fazer um trabalho de manutenção e 

vistoria. Algo tão simples. Estivemos no TG 02-023. 

Vereadores Jorge, Luiz, Cinoê e eu. Parabéns ao Subtenente 

Robert e ao pessoal, pelo trabalho executado, junto aos 

atiradores. Demonstra a boa instrução. Para concluir, hoje, 

tivemos problemas de animais abandonados. Estávamos 

investigando, se foi morte, ou se mudança dos donos. Dois 

cachorros, no Parque da Imprensa. Fizemos o protocolo, na 

prefeitura. Amanhã o Bem-Estar Animal irá verificar o 

ocorrido. Vamos verificar o que está acontecendo. O Vereador 

Manoel se propôs a colaborar também. O Vereador citou as 

famílias, se poderão levar animais para os apartamentos, ou 

não; se ficarão abandonados, ou não. Uma questão, para se 

pensar. Temos que mexer nesta ferida. Animais são problema 

de saúde pública. Um trabalho de prevenção, junto aos 

animais, reflete-se na saúde da população”, explicou. Como o 

próximo orador, Vereador Luiz Antônio Guarnieri, desistisse 

da palavra, ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora Luzia C. C. 

Nogueira. “Venho lembrar sobre o cemitério. Vereadora 

Dayane Amaro e eu chegamos, no local, eles estavam 

mexendo numa cova, por causa de um enterro. Chegamos e 

vimos os funcionários molhados e sujos de lama. Realmente, é 

situação grave e a colocamos aqui, porque é algo de segurança 

do trabalhador. Onde está a CIPA – Comissão de Prevenção 

de Acidentes? Ela existe, ou não existe, dentro da prefeitura? 

Quais as providências, que foram tomadas? A chuva, naquela 

semana, foi ininterrupta. A resposta foi infeliz, realmente. 

Espero que, através dos nossos requerimentos, a 

administração pense duas vezes. Vamos cobrar e vamos até lá, 

ver onde está o material e quando ele foi comprado. É 

importante estar preocupado com a segurança do servidor. 

Hoje, antes de vir à Câmara, passei no sindicato – SINSEP. 

Cobrei do Presidente Toninho e do advogado Valdir, que 

venham aqui, a fim de discutirmos a questão do aumento 

salarial e do projeto, em atualização, dos processos de 

sindicância, duas matérias importantes a serem discutidas, 

com funcionários. Espero, que venham, rapidamente, para 
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discutir conosco. Vamos aguardar e espero, que os 

funcionários também pressionem o sindicato”, declarou. 

Como o próximo inscrito, Vereador Manoel E. P. C. 

Palomino, desistisse da palavra, discursou o Vereador Marcos 

Bento Alves de Godoy. “Venho justificar meu voto contrário 

ao projeto de lei, referente ao desconto, em folha, do 

funcionalismo. Sabemos, que o funcionalismo já tem cartão de 

crédito, em parceria com a prefeitura. Quem não quer ter um 

cartão assim? Vem um projeto, dando mais créditos aos 

funcionários, para gastarem, sem estipular limites, no 

orçamento mensal do funcionário. Vai virar uma bola de neve. 

Não são todos. Muitos sabem lidar com o dinheiro e sabem 

gastá-lo. Mas muitos não. A preocupação é que este projeto 

seja mais uma forma de fazer com que as pessoas gastem o 

dinheiro, que não têm. Eu evito cartão de crédito. Não votei 

contra o funcionalismo, mas a favor. Quero que prosperem, 

mas, neste momento, eu não quis dar a oportunidade de 

dívidas futuras. Quanto ao Departamento de Limpeza Pública, 

a cidade continua uma sujeira. A Vila Bianchi e a CECAP 

continuam repletas de sujeita, ratos, baratas e muito lixo, 

depositado há mais de um mês. Espero que, nesta semana, 

consigamos ver pelo menos os bairros limpos. É o que eu 

espero. Se não acontecer, vamos chamar os responsáveis pela 

limpeza pública aqui. O mínimo é isso. Cuidar da cidade e 

tirar a sujeira. Estipulam uma data, para o morador colocar o 

lixo, na rua, e não recolhem! É um absurdo. Espero que esta 

fala surta resultados”, aclarou. A próxima oradora, Vereadora 

Maria Helena Scudeler de Barros, desistiu da palavra. O 

próximo orador foi o Vereador Waldemar Marcurio Filho. 

“Quero fazer uma nota agradecimento à Secretaria de 

Agricultura, na pessoa do senhor Enéas. Martim Francisco, 

Bairro Brumado, Chácaras São Francisco estão com as 

estradas como um tapete. Cascalhadas. Um brinco. Estão 

muito boas as estradas. Amanhã, começa o trabalho na região 

das Chácaras Sol Nascente e São Francisco. Tudo o que estão 

fazendo, naquela região, estou acompanhando. Há um acordo 

entre este vereador, o secretário e o prefeito. Indo mais 
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adiante. A nota foi em relação ações feitas em Martim 

Francisco. Eu mantenho um excelente relacionamento com 

todos, mas vou dar uma alfinetada. O senhor, Vereador 

Marcos, hoje, filiado ao Solidariedade, presidido pelo 

Vereador Leonardo. O senhor foi filiado ao PDT, por mais de 

três anos. O senhor sabe, que quem atua na limpeza pública, 

no município, é a empresa Cidade Brasil e a Consturban. Isto 

vem ocorrendo, vereador, não é de hoje. Quem faz o 

gerenciamento do Distrito de Martim Francisco é Cristiano 

Lopes. Ele faz a limpeza, no Jardim Planalto e em Martim 

Francisco, e ele programa ações até nos finais de semana e, 

mesmo assim, não dá conta. Pergunta ao senhor, vereador. 

Espero que me responda e pode ser nos bastidores: por que o 

senhor não fez este discurso antes?”, salientou. Como o 

próximo inscrito, Vereador Ary Augusto Reis de Macedo, 

desistisse da palavra, ocupou lugar na tribuna o Vereador 

Benedito José do Couto. “Só para registrar. Hoje, mais uma 

vez, foi aprovado requerimento, pedido mais informações 

sobre o Centro Dia. Trata-se de um projeto, no qual trabalhei e 

estou trabalhando, incansavelmente. Lamentável, que ele não 

se conclua. Na busca do projeto, em 2011, visitei a cidade de 

Itu. Falei com o prefeito e com a deputada Rita Passos. Foi 

longa a caminhada, para conseguir o projeto e o dinheiro, para 

implantá-lo. Foi uma luta, com o prefeito Carlos Nelson 

Bueno. Ameaças de utilizar o dinheiro, para outra finalidade. 

Liguei para a Secretaria de Estado e não permitimos, que o 

dinheiro fosse desviado. Dia 5 de maio de 2014, depois de 

muita luta, conseguimos inaugurar o prédio do Centro Dia do 

Idoso, localizado na Rua José Finotti. Mas não se consegue 

fazê-lo funcionar, de forma alguma! Mais uma vez, peço 

informações e razões ao prefeito. Quando comecei o projeto, 

eu sequer era idoso. Agora, fiz sessenta anos e sou idoso e o 

projeto ainda não funciona! Surgiu a ideia de buscar este 

projeto, haja vista meu próprio trabalho. Minha assessora, à 

época, era a esposa do Vereador Daniel. No Centro Dia, o 

idoso é buscado pela manhã, na sua residência; o idoso passa 

o dia no centro, com lazer, exercícios, de segunda-feira a 
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sexta-feira, e, às 18 horas, ele é devolvido à sua família. 

Resumindo, trata-se de uma creche, para idosos. Lamento 

tanto esforço e luta, pois não consigo, que o projeto seja 

iniciado. Prefeito, o senhor vai ser idoso, um dia. Da mesma 

forma como pensamos nas crianças, devemos pensar nos 

idosos, que já deram tanto à cidade”, explanou. Como os 

próximos inscritos, Vereadores Cinoê Duzo e Daniel 

Gasparini dos Santos, inscritos, desistissem da palavra, 

ocupou lugar na tribuna a Vereadora Dayane Amaro Costa. 

“Desejo comentar este momento, pelo qual vive o país, 

importante e de mudanças. Vários vereadores falaram da 

possibilidade de maturidade da população. Penso, que a 

maturidade da população só consigamos medir nas urnas, nas 

próximas eleições. Daí veremos se está consciente e se quer 

mudanças. Não mediremos, pelo que ocorreu ontem. O que 

ocorreu ontem não vai resolver os problemas da nossa 

sociedade. Ainda há muitos deputados investigados, um deles 

o próprio Eduardo Cunha, que presidiu a sessão. A mudança 

deve ser geral. Espero, que a eleição municipal já sirva de 

termômetro. A população já sofreu por quatro anos. Péssima 

gestão. Péssimo administrador. Tivemos problemas, em todas 

as áreas. Crise. Tudo, por falta de planejamento. Situações 

básicas, que poderiam ser resolvidas e onde faltou a 

maturidade. Espero, que a população possa estar consciente, já 

na próxima eleição. Todos erram, até eu, que confiei no 

Prefeito Gustavo Stupp. Eu errei. Espero melhorar meu 

aprendizado. Foi um primeiro passo importante, foi. Mas não 

é só isso. Não é só tirando Dilma, que vamos resolver todos os 

problemas no país”, salientou. Não havendo mais oradores 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 

20h43, do que, para constar, determinou a lavratura da 

presente Ata, a qual, após achada conforme, discutida e 

aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 

CMM 


