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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA (21ª) SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Presidida pelo Sr. Vereador João Antônio Pires Gonçalves; 
secretariada pelo Sr. Vereador Laércio Rocha Pires.  
 
Aos quatro dias do mês de julho 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 
Laércio Rocha Pires, a Vigésima Primeira (21ª) 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 1º de julho 
de 2016. Às 18h30, feita a primeira chamada nominal dos Srs. 
Vereadores pelo 2º 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), João Antônio Pires Gonçalves 
(05), Jorge Setoguchi (06), Laércio Rocha Pires (07), Leonardo 
David Zaniboni (08), Luís Roberto Tavares (09), Luiz Antônio 
Guarnieri (10), Luzia Cristina Côrtes Nogueira (11), Manoel 
Eduardo Pereira da Cruz Palomino (12), Marcos Bento Alves de 
Godoy (13), Maria Helena Scudeler de Barros (14), Osvaldo 
Aparecido Quaglio (15), Paulo Sérgio de Souza (16) e, ausente, 
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 Único, do Artigo 106, da citada Resolução, 
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convidou o Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino 
para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 
Cumprida dita providência, o Presidente deu ciência a Casa e 
submeteu à apreciação do Plenário, na forma do inciso I do artigo 
156; combinado com os artigos 81, I, “a”, e 167 todos da Resolução 
nº276 de 09 de novembro de 2010 (Regimento Interno vigente), o 
Requerimento nº 287/2016, de Justificativa de Falta, por doença, 
conforme atestado médico anexo, do Vereador Waldemar Marcurio 
Filho para a Vigésima Primeira (21ª) Sessão Ordinária, do Quarto 
(4º) ano da Décima Sexta (16ª) Legislatura, programada para a 
presente data, pedido que foi aprovado, unanimemente, pelos 
vereadores presentes. Posto isso, dando efetivamente por iniciada a 
parte reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr. Presidente submeteu à 
apreciação do Plenário as atas da Sexta (6ª) e Sétima (7ª) Sessões 
Extraordinárias e da Vigésima (20ª) Sessão Ordinária, todas 
realizadas em 27 de junho de 2016, as quais, depois de achadas 
conformes e aprovadas, foram devidamente assinadas pelos  
Vereadores João Antônio Pires Gonçalves e Laércio Rocha Pires, 
respectivamente, o Presidente e o 2º Secretário. Na Sequência o Sr. 
Presidente deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte 
matéria: 1.Projeto de Lei nº 64, de 2016, de autoria do Verador 
Leonardo David Zaniboni, “Altera-se a redação do Inciso II do 
Artigo 1º da Lei 5223 de 2011”, que dispõe sobre a limpeza de 
imóveis, construção e reparos de passeio e muros (ao exame das 
Comissões Permanentes);  2. Projeto de Lei Complementar nº 1, de 
2016, de autoria da Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, 
“Altera dispositivos da Lei Complementar nº069 de 08 de abril de 
1998 e da outras providências”, que dispõe sobre a concessão de 
títulos honoríficos prevista na Lei Orgânica do Município, e da 
outras providências (ao exame das Comissões Permanentes). 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 
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277/2016 - Assunto: Requeiro ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
através da secretaria competente, informações sobre a possibilidade 
de implantar semáforos na Av. Pedro Botesi ao lado da UBS Santa 
Clara. Autoria: LAÉRCIO ROCHA PIRES; Requerimento Nº 
278/2016 -Assunto: Requer ao Senhor Prefeito Municipal, através 
de suas Secretárias Competentes, informações e estudos de 
viabilidade para que sejam feitas a manutenção do passeio público, 
em frente à Estação Educação, ao lado da Cascata que está 
desativada. Autoria: DANIEL GASPARINI DOS SANTOS; 
Requerimento Nº 279/2016 - Assunto: Reitero A Indicação 16/2016 
que Solicitava a manutenção do passeio público localizado no 
Túnel Mário Covas. Autoria: LUÍS ROBERTO TAVARES; 
Requerimento Nº 280/2016 - Assunto: Requeiro ao Exmo. Sr. 
Prefeito Luiz Gustavo Antunes Stupp juntamente a secretaria 
competente para que realize estudos junto a empresa Mazza 
Fregolente afim de substituir as luminárias na Avenida Expedito 
Quartieri por luminárias com LED. Autoria: LUÍS ROBERTO 
TAVARES; Requerimento Nº 281/2016 -Assunto: Requeiro ao Sr. 
Prefeito Municipal Luís Gustavo Antunes Stupp, informações do 
projeto de recapeamento da avenida Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, localizada no bairro Jardim Inocoop. Autoria: JORGE 
SETOGUCHI; Requerimento Nº 283/2016 - Assunto: Requeiro ao 
Sr. Prefeito Municipal Luís Gustavo Antunes Stupp, informações de 
projetos e estudos para implantação de redutor de velocidade 
“lombada”, na Estrada Municipal Luiz Gonzaga de Amoedo 
Campos no acesso da Estrada Orlando de Arruda (MMR-049). 
Autoria: JORGE SETOGUCHI; Requerimento Nº 284/2016 - 
Assunto: Requeiro cópia do projeto de cobertura da quadra 
poliesportiva da Escola Municipal Geraldo Alves Pinheiro, no 
Jardim Linda Chaib. Autoria: LUÍS ROBERTO TAVARES; 
Requerimento Nº 285/2016 - Assunto: Reitero ao Prefeito 
Municipal Luís Gustavo Antunes Stupp as Indicações número 
159/2016 e 160/2016 que solicita fiscalização na Rua Manaus e 
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Avenida Brasil. Autoria: LUIZ ANTONIO GUARNIERI; 
Requerimento Nº 286/2016 - Assunto: Requer, ao Exmo Prefeito 
Municipal, através da secretaria competente que realize estudos 
para a inclusão de um Inciso no Artigo 17º da Lei 5520/2013. 
Autoria: LEONARDO DAVID ZANIBONI. Na sequência, o Sr. 
Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as 
seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: 
Indicação Nº 508/2016 - Assunto: Solicito a Secretaria de 
Planejamento de Mobilidade Urbana a pintura de sinalização 
vertical de solo e a colocação de sinalização horizontal na esquina 
da Rua Ilíria de Oliveira Sertório com a Rua Recife no Jardim 
Getúlio Vargas. Autoria: MARCOS BENTO ALVES DE GODOY; 
Indicação Nº 509/2016 - Assunto: Indico ao Exmo. Prefeito Luís 
Gustavo Antunes Stupp e ao Departamento competente, a 
sinalização vertical no entroncamento da Av. da Saudade com a Av. 
Jucelino Kubitscheck de Oliveira. Autoria: LAÉRCIO ROCHA 
PIRES; Indicação Nº 510/2016 - Assunto: Indico ao Exmo Prefeito 
Luís Gustavo Antunes Stupp e ao Departamento competente, a 
sinalização vertical no entroncamento da Av. Jucelino Kubitscheck 
de Oliveira, com a Av. Ammuce Truffi e Av. Francisco Coser. 
Autoria: LAÉRCIO ROCHA PIRES; Indicação Nº 511/2016 - 
Assunto: Solicito ao Sr. Prefeito Municipal Luís Gustavo Antunes 
Stupp através da Secretaria competente, imediata manutenção na 
iluminação pública da Rua Guerino Davoli, localizada no Bairro 
Santa Cruz. Autoria: JORGE SETOGUCHI; Indicação Nº 512/2016 
- Assunto: Solicito ao Sr. Prefeito Municipal Luís Gustavo Antunes 
Stupp através da Secretaria competente, imediata manutenção no 
pavimento asfáltico da Avenida Coronel Francisco Netto de Araújo, 
localizada no Bairro Tucura. Autoria: JORGE SETOGUCHI; 
Indicação Nº 513/2016 - Assunto: Solicito ao Sr. Prefeito Municipal 
Luís Gustavo Antunes Stupp através da Secretaria competente, 
imediata manutenção na iluminação pública da Rua Ádamo Pieri, 
localizada no Bairro Jardim Saúde. Autoria: JORGE SETOGUCHI; 
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Indicação Nº 514/2016 - Assunto: Indico a Secretaria competente a 
realização de limpeza e manutenção de bueiro localizado na Rua 
Panamá na Vila Dias. Autoria: LUÍS ROBERTO TAVARES; 
Indicação Nº 515/2016 - Assunto: Indico a Secretaria competente a 
realização de operação tapa buracos na Rua Conde Alvares 
Penteado ao lado da Escola Estadual Valério Strang. Autoria: LUÍS 
ROBERTO TAVARES; Indicação Nº 516/2016 - Assunto: Indico a 
Secretaria competente a realização de operação tapa buracos na Rua 
Estorgio Coelho, no Parque da Imprensa. Autoria: LUÍS 
ROBERTO TAVARES; Indicação Nº 517/2016 - Assunto: Indico 
para que o Departamento competente realize instalação de 
dispositivo de redução de velocidade na Avenida Dr. João Avancini 
no Mogi Mirim II. Autoria: LUÍS ROBERTO TAVARES; 
Indicação Nº 518/2016 - Assunto: Indico para que o Departamento 
competente, realize limpeza no passeio público da Rua Ângelo 
Bruno no Parque das Laranjeiras. Autoria: LUÍS ROBERTO 
TAVARES; Indicação Nº 520/2016 - Assunto: Solicita melhorias 
para a Rua Amadeu Bucci, localizada no Jardim Santa Clara. 
Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS; Indicação 
Nº 521/2016 - Assunto: Solicito ao Sr. Prefeito Municipal Luís 
Gustavo Antunes Stupp através da Secretaria competente, imediata 
manutenção e melhorias na Estrada Municipal Rural Zico Zacarias 
(MMR-257). Autoria: JORGE SETOGUCHI; Indicação Nº 
522/2016 - Assunto: Solicito ao Sr. Prefeito Municipal Luís 
Gustavo Antunes Stupp através da Secretaria competente, imediata 
manutenção e melhorias na Estrada Municipal Rural Étore Citelli 
(MMR-262). Autoria: JORGE SETOGUCHI; Indicação Nº 
523/2016 - Assunto: Indico ao Senhor Prefeito Municipal Luís 
Gustavo Antunes Stupp que providencie junto a Secretaria 
competente, instalação de dispositivo de redução de velocidade, 
onde especifica. Autoria: LUIZ ANTONIO GUARNIERI; 
Indicação Nº 524/2016 - Assunto: Solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal, que através de sua Secretária Competente, providências 
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para que sejam efetuados trabalhos de manutenção da boca de lobo 
(bueiro), localizado na Rua João Carlos da Cunha Canto nº 222, em 
frente ao Supermercado Bordinatti. 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 
75/2016 - Assunto: Moção de pesar, com um minuto de silêncio 
pelo falecimento do ex-Vereador  Moisés David Pedro dos Santos, 
popularmente conhecido como “Vila”, ocorrido no dia 25 de junho 
de 2016. Autoria: LEONARDO DAVID ZANIBONI; Moção Nº 
76/2016 - Assunto: Moção de pesar, com um minuto de silêncio, 
pelo falecimento do Senhor Rubens Aguiar Natividade, ocorrido no 
dia 28 de junho de 2016. Autoria: JORGE SETOGUCHI, CINOÊ 
DUZO; Moção Nº 77/2016 - Assunto: Moção de pesar, com um 
minuto de silêncio, pelo falecimento do Senhor Joaquim Arlindo 
Lanza, ocorrido no dia 29 de junho de 2016. Autoria: JORGE 
SETOGUCHI; Moção Nº 78/2016 - Assunto: Moção de pesar, com 
um minuto de silêncio, pelo falecimento da Senhora Vitalina Lanza 
de Oliveira, ocorrido no dia 29 de junho de 2016. Autoria: JORGE 
SETOGUCHI; Moção Nº 79/2016 - Assunto: Moção de 
Congratulações e Aplausos, a CEBE – Centro de Educação e 
Integração Social Benjamin Quintino da Silva, pelas excelentes 
apresentações do Espetáculo Teatral, apresentado por seus 
colaboradores, no Projeto Iguaçu, de nome “A ÚLTIMA GOTA”, 
no Espaço Vivências na CEBE, nos dias 27, 28 29 e 30 de Junho. 
Autoria: DANIEL GASPARINI DOS SANTOS; Moção Nº 
80/2016 - Assunto: Moção de Congratulações e Aplausos a 
Empresa MARS Brasil e toda sua equipe de Voluntariado e demais 
colaboradores, pela construção/reforma da nova Sede do Programa 
Bem-Estar Animal, cuja inauguração se deu no dia 29 de junho de 
2016. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 
PALOMINO. Não havendo mais proposituras, ou quaisquer outros 
documentos, para serem levados ao conhecimento do Plenário, o Sr. 
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Presidente facultou o uso da palavra no “Expediente”, anunciando 
os oradores inscritos, conforme § 6º, do Artigo 111, do Regimento 
Interno. Tendo desistido da palavra o Vereador Benedito José do 
Couto, fez o uso da palavra a Vereador Cinoê Duzo. Iniciou 
“Gostaria de registrar meus parabéns a toda a equipe do Hospital 22 
de Outubro, no último sábado estive presente na inauguração do 
Centro Médico de Diagnóstico. Vivemos em plena crise e a saúde 
com certeza é a mais afetada, em meio a toda essa crise, vi lá um 
alto investimento em recursos, principalmente em aparelhos de 
ultima geração, garantindo exames com precisão e de alta 
confiabilidade, sendo assim quero registar meus parabéns ao Dr. 
Marcelo Galloro, à sua esposa Carla Galloro, Dr. Raji e a todos os 
funcionários, desde os mais simples até, logicamente, a direção. E, 
aliás, quando eu falo simples, as pessoas que são responsáveis pela 
limpeza, eu considero primordial, porque ali pode ser um foco de 
infecção hospitalar. Então às pessoas da limpeza, da administração, 
do corpo clínico meus parabéns, porque fazer um investimento em 
plena crise econômica é para pessoas atiradas, pessoas que estão 
visando a população, investindo recursos. Imaginem se não tivesse 
o Hospital 22 de Outubro, como estaria a Santa Casa e os  postinhos 
de saúde. Então quero mais uma vez parabenizar a todos, e também 
a todo o corpo da Santa casa de Misericórdia de Mogi Mirim, que 
faz uma trabalho excepcional, essa interação Santa Casa, 22 de 
Outubro, postinhos, se eles não tivessem o que tem de melhor, que 
é o empenho dos funcionários, logicamente a cidade estaria pior do 
que já se encontra. Então, pessoas visando a saúde da população, 
investiram pesado no Hospital 22 de Outubro, consequentemente a 
população não precisará sair da cidade, procurando centros como 
São Paulo e mais próximos como Campinas, porque os exames que 
contam no 22 de Outubro são de excelência”, encerrou. Como 
desistisse da palavra o Vereador Daniel G. dos Santos, discursou o 
Vereador Jorge Setoguchi. “Queria aqui registrar o requerimento 
que fiz, sobre a Estrada Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, que é a 
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estrada da cachoeira. Lá nós temos um problema: o acesso à Estrada 
Orlando de Arruda, MMR-049. Na estrada principal, que é a da 
cachoeira, o pessoal excede a velocidade e nesse acesso nós temos 
um grande fluxo de veículos, então têm ocorrido vários acidentes 
no local. A população tem pedido para que seja feita alguma coisa 
em termos de redução de velocidade, naquele local, para se evitar 
acidentes. Fiz esse requerimento aqui e peço para que o órgão 
competente tome providências. Também os famosos buracos aqui 
da cidade, estou pedindo aqui operação tapa-buraco na Avenida 
Coronel Francisco Neto de Araújo, no bairro Tucura, são buracos 
que prejudicam o trânsito e principalmente quem anda de moto, é 
muito perigoso. Veja que aqui na nossa praça central, a Rui 
Barbosa, estamos cheios de buracos no pavimento asfáltico, isso é 
uma vergonha para a administração pública, e não só aqui, a cidade 
toda está cheia de buracos. E as providências do nosso prefeito? 
Estamos esperando. Também quero convidar a população, agora 
quarta-feira, teremos a reunião do Conselho de Segurança, aqui na 
Câmara Municipal, teremos a presença da Polícia Civil, da Policia 
Militar e da Guarda Civil Municipal, a reunião será aqui na Câmara, 
às 19 horas, na quarta-feira, dia 06 de julho, estão todos 
convidados”, salientou. Em seguida, com a palavra o Vereador 
Laércio Rocha Pires. “Quero agradecer a presença da Dra. Solange, 
Dr. Wilson e todo o pessoal da São Marcelo presente aqui hoje. 
Quero dizer, Senhor Presidente, que eu venho pedindo, implorando, 
não só eu, como a população do Jardim Planalto e do Residencial 
Floresta, a respeito daquela avenida, onde não tem acostamento, 
onde não tem calçada e é entrada e saída das crianças da Escola do 
Jardim Planalto, eu torno a repetir, aquilo está um perigo, nós 
estamos vendo aí o pessoal de braços cruzados, a administração não 
toma uma providência. Eu falei a semana passada, retrasada e 
venho repetindo sempre, nós não podemos esperar que aconteça o 
pior, de chegar ao ponto de morrer uma criança ali, para depois 
tomarem uma providência. Eu venho alertando, venho falando e 
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não está longe de acontecer um acidente ali, tomara Deus que não 
aconteça, mas está perto de acontecer um acidente grave ali. Quero 
dizer da minha luta, que eu venho desde antes de ser vereador, já 
como líder comunitário, para estar melhorando e dando uma 
atenção para o pessoal do Jardim Planalto, como na época a escola 
lá era do isopor, através do ex-prefeito Carlos Nelson, conseguimos 
uma escola de alvenaria, uma escola por sinal modelo, de fazer 
inveja em toda a região, consegui agora recentemente, que não 
inauguraram ainda eu não sei porquê, que já está funcionando o 
posto de saúde do Jardim Planalto, que foi uma luta desde 2010, 
que venho brigando, conseguimos através desse prefeito. Quero 
dizer também sobre a falta de água, que tinha sempre no Jardim 
Planalto, graças a antiga administração pública do Carlos Nelson, 
também conseguimos acabar com a falta d’água naquele bairro, que 
no horário de pico era um caos. E como venho também trabalhando 
em alguns bairros da cidade, como a São Marcelo, que estão os 
moradores aqui presentes. Nós fizemos uma reunião com todos os 
moradores, para reivindicar algumas melhorias, porque a Chácara 
São Marcelo é um bairro, que está abandonado, eu falo com 
conhecimento de causa, pois estou sempre lá, conversando com o 
Dr. Wilson, com a Dr. Solange. É preciso urgente alguma 
manutenção daquele lugar, inclusive uma reclamação muito forte da 
população são as festas que ocorrem aos finais de semana, que 
viraram uma baderna, a casa de ninguém, onde as pessoas fazem o 
que querem, é uma coisa absurda, o som alto tirou totalmente o 
sossego dos moradores da Chácara São Marcelo, já fiz documentos 
pedindo para a secretaria de planejamento tomar providência, 
porque não é justo aquela população de quinta a domingo aguentar 
o barulho, chamam a polícia não resolve, a guarda municipal não 
pode fazer nada e eu estou vendo todo mundo de braços cruzados e 
não tomam providência. Então nós precisamos pegar a 
administração, a fiscalização e os secretários para que tomem uma 
providência, porque na verdade não é só a Chácara São Marcelo, 
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tem outras Chácaras que estão incomodando os moradores por 
conta das festas, um absurdo o que vem acontecendo dessas 
chácaras de Mogi Mirim, beirando a pista é sempre um perigo, 
vocês sabem que já tivemos vários acidentes, e está difícil acertar 
alguma coisa para lá. Mas eu quero dizem aos moradores da São 
Marcelo que eu estou empenhado, enquanto eu puder, eu conseguir 
falar, eu vou cobrar de qualquer que seja o prefeito, para que tome 
uma providência urgente, para que vocês tenham um pouco de 
sossego. Eu estou aqui para, em breve, marcar uma reunião com as 
autoridades para ver, como eu fiz alguma coisa aqui sobre som de 
carro, agora precisamos ver sobre som em residências”, declarou. 
Usou da palavra, ato contínuo, o Vereador Leonardo David 
Zaniboni. “Semana passada tivemos mais uma reunião com o 
pessoal da CETESB, foi a respeito da regularização do Laranjeiras, 
é uma luta muito grande essa última etapa, conforme eu já venho 
falando aqui está faltando um detalhe entre a promotoria, a 
prefeitura e a CETESB, e parece que o pessoal está entrando em um 
acordo, parece que o pessoal está entendendo a importância e eu 
acredito que em breve a gente tenha uma notícia muito boa. 
Aproveitando, também sobre regularização, quero falar que tem 
também um projeto muito importante sobre a regularização do 
Areião, que está na Comissão de Obras, eu sei que cada comissão 
tem a sua etapa e seu tempo, mas eu queria pedir agilidade, porque 
já faz um tempo que esse projeto foi lido aqui, e também é um 
pessoal que está esperando essa regularização e depende dessa lei 
para ser aprovado por aqui, então eu queria pedir encarecidamente 
para Comissão de Obras agilizar o parecer, o pessoal de lá 
agradece”, discursou. O próximo orador foi o Vereador Luís 
Roberto Tavares. “Gostaria de dar os parabéns e também agradecer 
a todos os protetores dos animais, ao Bem Estar Animal, à Dona 
Amelinha, patronesse da nova sede do Bem Estar Animal, era na 
antiga ONG SPAM, depois a ONG Vida e agora o Bem Estar 
Animal, foi reformado, foi ampliado, tem um atendimento de 
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primeira, tudo feito com a Empresa MARS e os voluntários da 
empresa. Estive presente, queria dar os parabéns à Dona Amelinha, 
falei pessoalmente, coloquei nas redes sociais e hoje venho a 
público dizer, é uma inspiradora, inspira a todos aqueles que lutam 
pela causa dos animais, foi uma vida dedicada aos animais, então 
deixo aqui meus parabéns à Dona Amelinha. E aproveitando a 
presença dos moradores, eu gostaria de dizer que é uns dos maiores 
problemas do Linda Chaib, Laércio, quero dizer da Chácara São 
Marcelo, é a presença de animais abandonados naquele local, é 
incrível, há dois lugares em Mogi Mirim onde o pessoal abandona 
animais: Chácara São Marcelo e o Horto do Vergel, e olha como a 
gente faz resgate nesses locais. Não só soltam os animais, como 
soltam as cachorras com os filhotes, é muito abuso, principalmente 
por deixarem nesses locais. Estava lendo a matéria do Jornal O 
Popular, feita pelo Fernando Surur, a qual tem a ver com nós, os 
vereadores, que fala sobre o número de indicações feitas por nós. 
Ele fez um ranking, no terceiro lugar está a sujeira, sobre a limpeza 
do município. A limpeza, até que funciona, o corte de árvore e de 
galhos, mas não funciona a retirada desse material e nós 
denunciamos isso aqui, está em terceiro lugar, mesmo com a 
empresa que faz esse serviço com problemas, mandou vários 
funcionários embora, a sujeira continua em terceiro lugar. A 
iluminação pública está em segundo lugar entre as reclamações de 
nós vereadores. Eu acredito, posso estar enganado, mas eu acho que 
esse é o maior problema, eu fiz pouquíssimos pedidos de 
iluminação pela Câmara, porque a gente perde tempo, se faz uma 
indicação na terça ou na quarta-feira, vai até o fim de semana para 
chegar na segunda-feira para ser votado e despachado para então ir 
para a empresa, então eu tenho feito o pedido diretamente com a 
representante da empresa.  Então, acredito que era para estar em 
primeiro lugar e não era nem para ter reclamação, porque Mogi 
Mirim paga quase 4 milhões de iluminação pública, sendo que em 
Mogi Guaçu paga-se 800 mil reais, Mogi Mirim que 6.350 
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lâmpadas a menos. Além de estar pagando muito dinheiro, ainda 
está em segundo lugar nas reclamações feitas por nós vereadores. A 
pior de todas, que é o caos, eu como motociclista sinto na pele isso, 
como todos os motoristas sentem, que são os buracos de Mogi 
Mirim, São 93 reclamações de vereadores, sendo que algumas 
minha eu nem faço o documento, passo direto para o pessoal. 
Parabéns ao Fernando pela matéria”, finalizou. Também fez uso da 
palavra o Vereador Luiz Antônio Guarnieri. “Sejam bem vindos os 
moradores da Chácara São Marcelo. (DEVIDO A UMA FALHA 
NO EQUIPAMENTO DE FILMAGEM UM INTERVALO DE 1 
MINUTO E 40 SEGUNDOS DA FALA DO VEREADOR LUIZ 
ANTÔNIO GUARNIERI NÃO FORAM GRAVADOS, 
IMPOSSIBILITANDO SUA TRANSCRIÇÃO NESTA ATA) E 
tiveram reajuste com salário mínimo no início do ano, só que agora 
com o reajuste de 7% não podem estar participando porque já teve, 
mas olha que interessante, fica com o valor abaixo de mil reais que 
é o piso do Estado, então é meio complicado. Mas é só haver um 
pouco de bom senso do Prefeito e colocar esses funcionários no 
piso do Estado, será que a financeira não pensa num assunto desse 
tipo, mesmo porque essa quantidade de funcionários e esse reajuste 
são valores baixos e vai afetar insignificantemente no valor total nas 
contas do município. Então, aí não é uma falta de dinheiro, é uma 
falta de bom senso. Outro assunto, estivemos também conversando 
com o Luiz Saviano, do Meio Ambiente, sobre alguns assuntos 
pertinentes a essa área, nós temos alguma minas d’água, temos uma 
na Santa Cruz, na Av. Brasil, na Cecap, na Rua Manaus, nós já 
fizemos uma indicação deste tipo no mês de março, já faz 90 dias, 
sequer tomaram alguma providência e a água continua atravessando 
na rua, não só gerando problemas, mas isso é uma tremenda perda 
de água. Acho que se nós cuidarmos das nascentes, amanhã nós não 
teremos problemas de falta de água. Seguindo essa linha de 
raciocínio, hoje o André Lopes Teodoro, morador do Maria Beatriz, 
lembrou muito bem que no mês de fevereiro, ele trouxe aqui uma 
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indicação, de 15 de fevereiro, nº36 a respeito do problema da mina, 
que é a nascente do Complexo Lavapés, tem problema de esgoto, 
tudo junto, isso foi em fevereiro, daqui a pouco está fazendo um 
ano e, também, sequer tomaram algum tipo de providência. Então, 
eu acredito que cai naquele problema, Vereador Robertinho, que 
você comentou, problemas de serviços, que foi muito bem 
levantado pelo Jornal O Popular, pelo Fernando Surur. Problemas 
de serviços do município estão gritando, eu já venho comentando 
isso a algum tempo, vejam só do início de abril até meados de 
junho, são quase cem indicações solicitando reparos no asfalto, que 
é a grande campeã do problema de serviço, depois vem a 
iluminação com 60 pedidos em pouco mais de 3 meses, 
praticamente 2 meses e meio, só que vejam bem, o vereador 
comentou que são 4 milhões para o município, se não me falha a 
memória, foi comentado que o valor orçado para o ano é de 7 
milhões, então dividindo esse valor por doze, dá quase 600 mil reais 
por mês, algo em torno desse valor, não dá para acreditar que o 
problema da iluminação pública é falta de dinheiro, isso não dá para 
aceitar. Inventem outra desculpa, digam que o caminhão está no 
conserto, qualquer outra coisa, dizer que é falta de dinheiro para a 
iluminação não dá para aceitar.”. A próxima oradora foi a 
Vereadora Luzia Cristina Côrtes Nogueira. “Gostaria hoje de 
aproveitar para dar satisfação sobre alguns problemas que vieram 
até mim, eu requeri uma resposta ao executivo e que me chegou 
agora. Em primeiro lugar, a questão do concurso que houve entre as 
escolas, do município, que Sinhazinha ganhou e não recebeu o 
prêmio. Então foi me passado que agora já foi tudo liberado, que 
uma parte eles estarão recebendo agora até o meio desse mês e o 
toldo, para diminuir o espeço que as crianças ficam na parte da 
tarde no sol, entrou agora no processo de licitação, vamos ficar no 
aguardo. A questão também da Praça Floriano Peixoto, o Jardim 
Velho, que não só eu, mas outros colegas sempre estão aqui 
pedindo, porque os dois marcos centrais da cidade que são: a Rui 
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Barbosa e o Jardim Velho, nunca estiveram tão acabados como 
estão agora, é uma vergonha, ainda a Rui Barbosa, a iluminação foi 
melhorada, mas só isso não é o suficiente. Lá no Jardim Velho, eles 
falam que já fizeram muita coisa lá, não vi, mas eu espero que a 
população ainda possa voltar a ter orgulho desses dois locais, que é 
o centro da cidade. Também, em relação ao fechamento da UBS 
Santa Clara, que vários usuários vieram questionar, que trabalhando 
durante o dia, à noite iam até lá fazer seus curativos, insulina, pegar 
material e de repente, eles não vão ter mais esse espaço, a resposta 
da Saúde é que existe  UANA, que funciona 24 horas, e que eles 
não têm condições de manter esses locais abertos, foi uma questão 
de economia, eles entendem que dá para os moradores chegarem até 
a UANA, no caso de alguma emergência, fora do horário de 
funcionamento das UBSs, que é das 7 às 17 horas e que isso 
inclusive foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, então 
infelizmente, realmente dessa vez não houve como discutir”, 
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. “Quando esta casa se une, realmente ela 
mostra força, nós estivemos, há coisa de dois meses, nove 
vereadores, estivemos na secretaria de segurança pública do estado 
de são Paulo,  hoje o secretário que na época nos recebeu, era então 
secretário adjunto, hoje ela é o condutor da Secretaria de Segurança, 
Dr. Mágino. Nós fomos lá reivindicar ações de segurança na Zona 
Rural, Vereador Cinoê, Vereador Pires, Vereador Osvaldo, 
Vereador Luizinho, Vereador Palomino, Vereadora Luzia, Vereador 
Robertinho e eu, eramos nove veradores. Mostramos força, união e 
reivindicamos ações imediatas, urgentes. E hoje recebi a notícia, na 
verdade no domingo, (Vereador Setoguchi também esteve presente) 
que o Projeto Polícia Comunitária Rural, foi um dos procedimentos 
adotados pela Polícia Militar do Comando do 26º Batalhão de Mogi 
Guaçu, prendeu um indivíduo procurado pela Justiça, condenado a 
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20 anos por estupro, na zona rural, então é possível que haja uma 
relação, de que seja  o indivíduo que estávamos apontando e estava 
amedrontando a zona rural. Essas ações, quando a Câmara 
Municipal age, quando os vereadores se unem, elas trazem 
resultado. Então, eu cumprimento aqui o CONSEG, a Polícia 
Militar, a Guarda Municipal, que atuaram juntas. Então, Vereador 
Osvaldo, as nossas ações,  com toda a certeza,  e podemos analisar 
que estão dando resultado, imediatamente trocou-se o comando do 
26º Batalhão de Mogi Guaçu, chegaram novos policiais, não sei 
exatamente quantos policiais chegaram aqui em Mogi Mirim, eu sei 
que não é ainda o número suficiente, mas estamos agindo e é desta 
forma, juntos, unidos, que nós conseguimos efetivamente algum 
resultado. Quero registrar aqui, Vereador Pires, que eu também 
recebo várias reclamações de perturbação do silêncio, eu quero 
acreditar que o que eu recebi de orientação de que o município de 
Mogi Mirim não está pagando hora extra para os profissionais que 
fazem as medições nos estabelecimentos comerciais, não estão 
agindo, porque não recebem hora extra, não recebendo hora extra 
não podem trabalhar duas, três horas da manhã, de madrugada, 
fazendo as medições. O povo não aguenta mais, senhor Presidente, 
ninguém consegue mais pelo menos ter expectativa de que isso vá 
mudar. Eu sei que há muitos restaurantes e bares na cidade que são 
de propriedade de pessoas próximas à administração e estão sendo 
impedidos de serem autuados. Eu espero que todas essas 
informações não sejam verídicas, porque o Ministério Público será 
acionado, porque ninguém está dormindo mais, nós temos ali 
próximo ao Coronel João Leite, do asilo, na Marciliano, um 
estabelecimento que está incomodando todas a extensão ao entorno 
desse estabelecimento e não há medição, Dr Ary. Quero acreditar e 
vou checar realmente se isso é mesmo o que está acontecendo, 
porque ninguém mais tolera não dormir, porque trabalha o dia 
inteiro e quer descansar, então nós precisamos saber quais são os 
procedimentos que esse município está tomando.”, pronunciou. 



        CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo  

 

  
16  

Ainda sobre a fala da nobre vereadora, o Presidente da Câmara 
adicionou “Completando a palavra da vereadora Maria Helena, no 
que a senhora realmente tem razão, vereadora, hoje recebi a ligação 
do Capitão Peixoto, exatamente foi isso que ocorreu, essa junção da 
Guarda Municipal com a Polícia Militar está dando resultado, estão 
fazendo várias reuniões, eu estive presente em uma reunião lá no 
São João da Glória e o Vereador Setoguchi , e houve a apreensão 
desse bandido, e ele falou – João está tendo resultado essas reuniões 
na zona rural – e também a Chácara São Marcelo está inclusa nesse 
meio”. Como os próximos oradores, Osvaldo Aparecido Quaglio e 
Paulo Sérgio de Souza desistissem da palavra e não havendo, 
portanto, mais oradores inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a 
Sessão às 19h24, 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 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 41, de 2016, de autoria do Prefeito Municipal “autorizando o 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) a 
realizar acordo técnico com a empresa EMPREEENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SÃO MARCELO SPE LTDA, e dando outras 
providências". Pareceres das Comissões de Justiça e Redação; 
Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e de Finanças e 
Orçamento. Antes, todavia, de submeter a matéria à apreciação do 
Plenário, o Senhor Presidente deu ciência à Casa, através do 
Requerimento nº 288/2016, de autoria do Vereador Laércio Rocha 
Pires, solicitando, “conforme o que reza o Artigo 156, VI, 
combinado com os Artigos 113, § 5º, II e 169 do Regimento 
Interno”, o Adiamento, por 10 dias da discussão e votação do 
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Projeto de Lei nº41/2016, constante da pauta da “Ordem do Dia”; 
(submetido a votos, em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por 
unanimidade dos presentes, o Requerimento de Adiamento nº 
288/2016); (aguardem-se 10 dias e insira-se o Projeto de Lei nº41, 
de 2016 na “Ordem do Dia” da próxima Sessão); 2. Projeto de Lei 
nº 57, de 2016, de autoria do Prefeito Municipal “autorizando o 
repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente para as entidades cadastradas no conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dando outras 
providências”. Pareceres das Comissões de Justiça e Redação, 
Educação, Saúde e Assistência Social e de Finanças e Orçamento. 
(Posto a votos, em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por 
unanimidade dos presentes, Turno Único, o Projeto de Lei nº 
57/2016, do Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do prefeito de 
Mogi Mirim). “ex-vi” do disposto no Artigo 171 do Regimento 
Interno: 3. Projeto de Resolução nº 04, de 2016, de autoria da Mesa 
da Câmara “autorizando antecipar devolução, neste exercício de 
2016, de parte do saldo de Banco e Caixa remanescente de 
duodécimo, ao Poder Executivo e ando outras providências”. 
Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
Orçamento. Inicialmente, para discutir, fez uso da palavra o 
Presidente Vereador João Antônio Pires Gonçalves “Senhores 
vereadores, eu espero a compreensão de todos vocês em relação à 
votação desse projeto, teve um pedido da secretaria de finanças ao 
Presidente da Câmara, eu me reuni com a mesa para que possamos 
fazer essa devolução, e todos vocês estão cientes de que a 
justificativa é que possa pagar uma parte do décimo terceiro ao 
funcionalismo público agora no mês de julho, então espero a 
compreensão e tenho certeza que todos os vereadores que estão 
presentes aqui hoje, só não está o Ney, serão favoráveis a este 
projeto.” Na sequência, com a palavra o vereador Cinoê Duzo, 
questionou: “Sr. Presidente, só para confirmar e ver se eu entendi, o 
senhor acaba de mencionar que esse dinheiro será destinado para o 



        CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo  

 

  
18  

décimo terceiro, mas não está escrito? Isso foi só falado por ela?”, 
resposta do Senhor Presidente, “Sim vereador, está escrito na 
justificativa, essa foi uma exigência da mesa, pois estamos escrito 
não tem como não cumprir.”; (posto a votos, em Sessão de hoje, a 
Câmara aprovou, por unanimidade dos presentes, Turno Único, o 
Projeto de Resolução nº 04/2016, de autoria da Mesa da Câmara). 
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). 
Não havendo oradores inscritos para falar em “Explicação Pessoal”, 
o Sr. Presidente determinou que fosse guardado um respeitoso 
MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento dos senhores: ex-
Vereador Moisés David Pedro dos Santos, popularmente conhecido 
como “Vila”; Senhor Rubens Aguiar Natividade; Senhor Joaquim 
Arlindo Lanza e da Senhora Vitalina Lanza de Oliveira, todos 
falecidos recentemente. 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 19h43, do que, para constar, 
determinou a lavratura da presente Ata, a qual, após achada 
conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 


