CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA SEGUNDA (2ª) SESSÃO ORDINÁRIA

Presidida pelo Sr. Vereador Jorge
secretariada pelo Sr. Vereador Cristiano Gaioto.

Setoguchi;

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e
dezessete realizou-se na Sala das Sessões "Vereador Santo
Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo
Sr. Vereador Jorge Setoguchi; secretariada pelo Sr. Vereador
Cristiano Gaioto, a Segunda (2ª) Sessão Ordinária do Primeiro
(1º) Ano da Décima Sétima (17ª) Legislatura da Câmara
Municipal de Mogi Mirim, previamente programada e
devidamente convocada nos termos da Relação da Matéria,
datada de 10 de fevereiro de 2017. 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: Alexandre Cintra (01), André
Albejante Mazon (02), Cinoê Duzo (03), Cristiano Gaioto
(04), Geraldo Vicente Bertanha (05), Gérson Luiz Rossi
Júnior (06), Jorge Setoguchi (07), Luís Roberto Tavares (08),
Luiz Roberto De Souza Leite (09), Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino (10), Marcos Antonio Franco (11), Maria
Helena Scudeler De Barros (12), Moacir Genuario (13),
Orivaldo Aparecido Magalhães (14), Samuel Nogueira
Cavalcante (15), Sônia Regina Rodrigues (16) e Tiago César
Costa (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,
convidou o Vereador Geraldo Vicente Bertanha para que
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procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte
reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr. Presidente submeteu à
apreciação do Plenário a Ata da Primeira (1ª) Sessão
Ordinária, realizada em 06 de fevereiro de 2017, a qual depois
de achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada
pelos Vereadores Jorge Setoguchi e Cristiano Gaioto,
respectivamente, o Presidente e o 1º Secretário. Na sequência
deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1.
Projeto de Lei nº 19, de 2017, do Vereador Manoel Eduardo
Pereira da Cruz Palomino, “instituindo a Semana Municipal
de Combate à Evasão Escolar, no Município de Mogi Mirim, e
dando outras providências”; (ao exame das Comissões
Permanentes); 2. Projeto de Lei nº 20, de 2017, do Vereador
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, “instituindo a
Semana Municipal de Conscientização Sobre a Alienação
Parental, e dando outras providências”; (ao exame das
Comissões Permanentes); 3. Projeto de Lei nº 21, de 2017, do
Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado
da Mensagem nº 15, de 06 de fevereiro de 2017, objeto do
Ofício nº 15, 2017, de igual data, “dispondo sobre abertura de
crédito adicional especial no valor de 50.000,00 – cinquenta
mil reais”; (ao exame das Comissões Permanentes); 4. Projeto
de Lei nº 22, de 2017, do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos
Nelson Bueno, acompanhado da Mensagem nº 17, de 07 de
fevereiro de 2017, objeto do Ofício nº 17, 2017, de igual data,
“dispondo sobre revogação das Leis Municipais nºs
5.800/2016 e 5.841/2016, que versam sobre regularização de
construções irregulares, no Município de Mogi Mirim”; (ao
exame das Comissões Permanentes); 5. Projeto de Lei nº 23,
de 2017, do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno,
acompanhado da Mensagem nº 18, de 09 de fevereiro de 2017,
objeto do Ofício nº 18, 2017, de igual data, “dispondo sobre
alteração de dispositivos da Lei Municipal nº 5.463, de 14 de
novembro de 2013, que criou a Imprensa Oficial do Município
de Mogi Mirim”; (ao exame das Comissões Permanentes); 6.
Projeto de resolução nº 01, de 2017, da Mesa da Câmara
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Municipal, “autorizando a transferência de bem móvel ao
Poder Executivo Municipal”; (ao exame das Comissões
Permanentes); 7. Balancete da receita e da despesa da Câmara
Municipal de Mogi Mirim, “referentes ao mês de janeiro de
2017”; (à Comissão de Finanças e Orçamento). 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
50/2017 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
Carlos Nelson Bueno, informações sobre o Projeto Parque
Urbano NIAS, que visa a reforma do Núcleo Integrado de
Atividades Sociais – NIAS. Autoria: SÔNIA REGINA
RODRIGUES. Requerimento Nº 51/2017 - Assunto: Requeiro
informações da Secretaria de Assistência Social e da
Secretaria de Saúde sobre a constituição do Conselho
Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 52/2017 Assunto: Requeiro informações do Executivo Municipal sobre
a possibilidade de constituição do Conselho Gestor, com
integrantes do Governo Municipal e da Santa Casa, conforme
previsto em Lei Municipal. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI
JUNIOR. Requerimento Nº 54/2017 - Assunto: Requeiro a
realização, pela Câmara Municipal, de uma homenagem ao
Dia Internacional da Mulher, a realizar-se em 06 de março de
2017, com início às 18h30, após a abertura dos trabalhos da
sessão
ordinária.
Autoria:
CRISTIANO GAIOTO.
Requerimento Nº 55/2017 - Assunto: Requer ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, para que
Vossa Excelência solicite junto à Secretaria competente
informação sobre a fiscalização dos bares, que tocam música
alta, bem como quantas autuações foram feitas, em 2016, e se,
em janeiro, foi feita alguma autuação. Autoria: SAMUEL
NOGUEIRA CAVALCANTE. Requerimento Nº 56/2017 Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
QUE OFICIE A TELEFÔNICA DO BRASIL S/A (VIVO),
QUE SEJA FEITO A MANUTENÇÃO NA ANTENA DE
CELULAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MARTIM
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FRANCISCO. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON.
Requerimento Nº 57/2017 - Assunto: ASSUNTO: AO
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS
DA SECRETARIA COMPETENTE, ENVIE A ESTA CASA
DE LEIS, CÓPIA DE TODOS OS PROCESSOS DE
CONTRATO EMERGENCIAL FIRMADOS ENTRE A
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO
DE 2017. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON.
Requerimento Nº 58/2017 - Assunto: SOLICITO AO EXMO.
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO, PARA QUE ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, FORNEÇA-NOS UM RELATÓRIO
INFORMANDO QUAIS
FORAM OS VALORES
ARRECADADOS COM MULTAS DE TRÂNSITO E QUAL
FOI
A
DESTINAÇÃO
DESTES
VALORES
ARRECADADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI MIRIM, NOS ÚLTIMOS 04 (QUATRO) ANOS.
Autoria: MOACIR GENUARIO. Requerimento Nº 59/2017 Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO, INFORMAÇÕES SOBRE
CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE O
MUNÍCIPIO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
OPERAÇÃO Nº1034944-72. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Requerimento Nº 60/2017 - Assunto: Requeiro informações
acerca da possibilidade de ser reimplantado o SETOR DE
SAÚDE MUNICIPAL DO TRABALHADOR e dá outras
providências. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR.
Requerimento Nº 61/2017 - Assunto: REQUEIRO
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA DESTINAÇÃO
ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CANDA.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº
62/2017 - Assunto: REQUEIRO INFORMAÇÕES SOBRE O
REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS E FEDERAIS BEM
COMO O FUNCIONAMENTO ATUAL DO PROGRAMA
“ADOT”.
Autoria:
LUIS
ROBERTO
TAVARES.
Requerimento Nº 63/2017 - Assunto: REQUEIRO
INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DE EXPANSÃO DE
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER CUSTEADO PELA CIP.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº
64/2017 - Assunto: “Audiência Pública com intuito de discutir
a situação e necessidades do Bombeiro Municipal. Autoria:
MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO.
Requerimento Nº 65/2017 - Assunto: REQUEIRO A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA
23/03/2017,
PARA
EXPLANAÇÃO
SOBRE
A
IMPORTÂNCIA DO FOMENTO À CULTURA”. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 66/2017 Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO, INFORMAÇÕES SOBRE O
PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO BAIRRO
RURAL GABRIELZINHO. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Requerimento Nº 67/2017 - Assunto: Requer informações ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno, sobre
quantidade de casos de câncer de mama, que foram
diagnosticados no Município de Mogi Mirim, nos últimos três
anos. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº
68/2017 - Assunto: Requer informações ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno, sobre quantidade de
casos de câncer de próstata diagnosticados, no Município de
Mogi Mirim, nos últimos três anos. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Requerimento Nº 69/2017 - Assunto: Requer
informações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos Nelson
Bueno, sobre quantidade de cirurgias de catarata e mutirões,
realizados no Município de Mogi Mirim, nos últimos três
anos. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº
70/2017 - Assunto: Requer informações ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno, sobre quantidade de
equipamentos de USG´s e Mamógrafos, existentes no
Município, e de exames de mama realizados mensalmente nos
últimos três anos. Autoria: ALEXANDRE CINTRA.
Requerimento Nº 71/2017 - Assunto: Requer informações ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno, sobre
verbas federais, estaduais e municipais destacadas à Cultura,
Esporte e Turismo, nos quatro anos da gestão anterior do
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Município de Mogi Mirim. Autoria: ALEXANDRE CINTRA.
Requerimento Nº 72/2017 - Assunto: Requer informações ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno, sobre
quantidade de Projetos Culturais, realizados no Município de
Mogi Mirim, nos últimos quatro anos. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Na sequência, o Sr. Presidente deu
por aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes
INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:
Indicação Nº 58/2017 - Assunto: INDICO AO PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, QUE JUNTO À
SECRETARIA DE OBRAS, REALIZE A RECUPERAÇÃO
DA
LOMBADA
EXISTENTE
PRÓXIMA
AO
SUPERMERCADO
LEONELLO,
JARDIM
MARIA
BEATRIZ. Autoria: CINOÊ DUZO. Indicação Nº 169/2017 Assunto: SOLICITA RONDA PERMANENTE DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM MARTIM FRANCISCO
E NO JD. PLANALTO/RESIDENCIAL FLORESTA.
Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Indicação Nº
170/2017 - Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal,
Carlos Nelson Bueno, estudos junto a Secretaria de Educação,
para incluir no fornecimento da merenda às Entidades, Ica,
Equipotência e Educandário Nossa Senhora do Carmo.
Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 172/2017 Assunto: Indicar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Carlos Nelson Bueno por intermédio da Secretaria
competente, que realize a manutenção de iluminação pública
da Rua Renato Portioli, localizada, no Jardim Brasília.
Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 173/2017 Assunto: Indicar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Carlos Nelson Bueno por intermédio da Secretaria
competente, que realize a manutenção de iluminação pública
da Rua Renato Martins, localizada, no Jardim Itapema.
Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 174/2017 Assunto: Solicito ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Carlos
Nelson Bueno estudos sobre a execução de castrações de cães
e gatos, com implantação de microchip. Autoria: SÔNIA
REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 175/2017 - Assunto:
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Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos
Nelson Bueno: providências para reformar a Base Móvel da
Guarda Municipal e direciona-la ao Bairro Martim Francisco,
visando agilidade no atendimento de ocorrências e
policiamento ostensivo Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 176/2017 Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Carlos Nelson Bueno: estudos para reforma e
adaptação do Trailer, o qual se encontra no pátio da Guarda
Municipal sem utilização, podendo com as adaptações, utilizalo como “castra móvel”, destinando-o ao Programa Bem-Estar
Animal, para realizar castrações dos animais da população
carente nos bairros. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 177/2017 Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Carlos Nelson Bueno: providências visando a
contratação de vigias, bem como abertura de concurso para o
cargo. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ
PALOMINO. Indicação Nº 178/2017 - Assunto: SOLICITO
AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS
NELSON BUENO, PARA QUE ATRAVÉS DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
TOME
AS
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA IDENTIFICAR E
NOTIFICAR
O PROPRIETÁRIO DO TERRENO
LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL EQUINA COM
AVENIDA 22 DE OUTUBRO PARA QUE CONSTRUA A
CALÇADA EM FRENTE A SUA PROPRIEDADE. Autoria:
MOACIR GENUARIO. Indicação Nº 179/2017 - Assunto:
Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos
Nelson Bueno: estudos para conceder descontos maiores de no
mínimo 20% para pagamentos de IPTU à vista. Autoria:
MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO.
Indicação Nº 180/2017 - Assunto: Solicita ao Sr. Prefeito
Carlos Nelson Bueno que, por meio da Secretaria competente,
estudos para a mudança de direção da rua Alexandre Coelho, a
partir da altura do número 154, até as proximidades do
número 296. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA.
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Indicação Nº 181/2017 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal em conjunto a Secretaria de Obras,
Habitação e Serviço providências para reparos e manutenção
nas calçadas da área central. Autoria: LUIZ ROBERTO DE
SOUZA LEITE. Indicação Nº 182/2017 - Assunto: Indica
colocação de cobertura na área (externa) de espera da UBS de
Martim Francisco. Autoria: LUIZ ROBERTO DE SOUZA
LEITE. Indicação Nº 183/2017 - Assunto: Indica-se ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson
Bueno: a contratação e/ou disponibilização de mais um
médico veterinário e um auxiliar para o Programa Bem-Estar
Animal, tendo em vista a alta demanda de atendimentos
diários. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ
PALOMINO. Indicação Nº 184/2017 - Assunto: Indica-se ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson
Bueno: o retorno das feiras semanais de doação dos animais
que se encontram no Programa Bem-Estar Animal aptos a
adoção. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA
CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 185/2017 - Assunto:
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, através de sua
Secretaria competente, providencias urgente para que se
coloquem vidros na sala de esterilização, que se encontra na
UBS do Jardim Planalto. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE
MAZON. Indicação Nº 186/2017 - Assunto: Indica-se ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, providências para que, com urgência, realize
limpeza da área localizada na Rua Manaus – Bairro GETULIO
VARGAS. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON.
Indicação Nº 187/2017 - Assunto: SOLICITO AO EXMO.
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO, PARA QUE ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE,
EFETUE
A
INSTALAÇÃO
DE
COBERTURA NAS ÁREAS EXTERNAS (LOCAL DE
ESPERA DOS PACIENTES) EM TODAS AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE (UBSs) DO NOSSO MUNCÍPIO.
Autoria: MOACIR GENUARIO. Indicação Nº 188/2017 Assunto: Indicar ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, junto a
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Secretaria de Educação, estudos e viabilidade de se ampliar o
horário de atendimento dos Cempi’s, em especial nos bairros
mais afastados Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES.
Indicação Nº 189/2017 - Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito
Municipal, Carlos Nelson Bueno, estudos junto ao
Departamento de Obras, a colocação de pedalinhos no Lago
do Lavapés. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº
190/2017 - Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal
Carlos Nelson Bueno, junto a Secretária de Obras, uma
prioridade na limpeza das Unidades Escolares. Autoria:
CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 191/2017 - Assunto:
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno,
junto a Secretária de Obras, uma prioridade na limpeza do
CEM e de todas as UBS de nossa cidade. Autoria:
CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 192/2017 - Assunto:
SOLICITO AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,
CARLOS NELSON BUENO, PARA QUE ATRAVÉS DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
EFETUE
A
IMPLANTAÇÃO DO MUTIRÃO DA SAÚDE, PARA
REALIZAÇÃO DE TODAS AS CIRURGIAS, CONSULTAS
E EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICOS NO
NOSSO MUNICÍPIO. Autoria: MOACIR GENUARIO.
Indicação Nº 193/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA
IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO REDUTOR DE
VELOCIDADE NA AVENIDA LUIS ALVES DE
ALMEIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM MARIA
BONATTI BORDIGNON. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 194/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA
LIMPEZA E ROÇAGEM DO MATO LOCALIZADO NA
AVENIDA LUIS ALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADA
NO BAIRRO JARDIM MARIA BONATTI BORDIGNON.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 195/2017 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
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CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DO SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), IMEDIATA
MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO COM
VAZAMENTO NA AVENIDA LUIS ALVES DE
ALMEIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM MARIA
BONATTI BORDIGNON. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 196/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA
MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA
AVENIDA LUIS ALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADA
NO BAIRRO JARDIM MARIA BONATTI BORDIGNON.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 197/2017 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE,
IMEDIATA
MANUTENÇÃO
NO
PAVIMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA BRASIL.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 198/2017 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE,
IMEDIATA
MANUTENÇÃO
NO
PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA JOSÉ DA CUNHA
CLARO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DA
IMPRENSA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
199/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
IMEDIATA
MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA
PRAÇA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO CENTRO.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 200/2017 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, REPINTURA DA SINALIZAÇÃO DE
SOLO E MANUTENÇÃO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL
DE TRÂNSITO DA AVENIDA LUIS ALVES DE
ALMEIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM MARIA
BONATTI BORDIGNON. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
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Indicação Nº 201/2017 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal através de secretaria competente que
realize operação Tapa Buraco à Rua Joaquim de Andrade
esquina com a Rua Genésio Gabriel, Jardim Paulista Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 202/2017 Assunto: Indico ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal
através de secretaria municipal competente que realize
operação Tapa Buracos à Rua Pernambuco, bairro Santa Cruz.
Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº
203/2017 - Assunto: Indico ao Setor de Trânsito, realizar
estudo para sinalização horizontal e vertical, a fim de
regulamentar o trânsito, no cruzamento de quatro vias. São
elas: Rua Emílio Biazotto, Rua Biquinha do Conselho, Rua
Ismael Poletini e Rua João A. Lima, bairro Santa Cruz.
Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº
204/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
MOISÉS
B.
MORETTO,
NO
PARQUE
DAS
LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 205/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
MARIA MILANI BONALDO, NO JARDIM SBEGHEN.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
206/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
JOÃO BARON, NO JARDIM DO LAGO. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 207/2017 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS
NA RUA ALBERTO MISSÁGLIA, NO PARQUE DO
ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 208/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
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RUBENS DA SILVA TAVEIRA, NO PARQUE DO
ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 209/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
ANTONIETA P. PERES, NO PARQUE DO ESTADO II.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
210/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO
OPERAÇÃO
TAPA
BURACOS
E
REMARCAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES NA RUA
ANA ZULIANI, NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 211/2017 Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADA LIMPEZA DOS
BUEIROS DA RUA HUMBERTO FRITELLA, NO JARDIM
NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 212/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO LIMPEZA DE BUEIRO NA RUA
HUMBERTO FRITELLA, NO JARDIM NOVACOOP.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
213/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
ANA LUIZA DE SOUZA ARANHA, NO JARDIM
BICENTENÁRIO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 214/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
FRANCISCO MANERA, NO JARDIM NOVACOOP.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
215/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
HUMBERTO FRITELLA, NO JARDIM NOVACOOP.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
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216/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO
OPERAÇÃO
TAPA
BURACOS
E
RECUPERAÇÃO DE BUEIRO NA RUA JOSÉ MAGALDI,
NO JARDIM NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 217/2017 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE
SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA
RUA JANETE CLAIR, NO JD. LINDA CHAIB. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 218/2017 Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO RECUPERAÇÃO
NO MEIO FIO DA AVENIDA DR. JOÃO AVANCINI, NO
MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 219/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
AMÁBILE M. GUARNIERI, NO JD. CALIFÓRNIA.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
220/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO COMPETENTE, DECRETE MÃO
ÚNICA DE VIA A RUA SARGENTO JOSÉ BENEDITO
DOS SANTOS, NO TRECHO ONDE SE LOCALIZA A
CRECHE MICHELE LUCON, NO SEAC. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 221/2017 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE SEJA REALIZADO O PROLONGAMENTO DA
AVENIDA BRASIL. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 222/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO O PROLONGAMENTO DA RUA RÕMULO
POSI, ATÉ A AVENIDA VEREADOR ANTONIO CARLOS
DE OLIVEIRA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 223/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO LIMPEZA NA AVENIDA VEREADOR
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA. Autoria: LUIS
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ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 224/2017 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE LIMPEZA E ROÇAGEM DO MATO NAS
MARGENS DA AVENIDA FRANCESCO IMPROTA, NO
JARDIM SBEGHEN. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 225/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA E
ROÇAGEM DO MATO NAS MARGENS DA RODOVIA
EZIO MARIOTONI. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 226/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA
NO PASSEIO PUBLICO DA AVENIDA EXPEDITO
QUARTIERI. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 227/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO NO TUNEL
MARIO COVAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 228/2017 - Assunto: INDICO À SECRETARIA
RESPONSÁVEL QUE REALIZE CONSTRUÇÃO DE
CANALETA NA ESQUINA DA RUA FRANCESCO
IMPROTA COM A RUA JAIRO APARECIDO VILELA NO
JARDIM SBEGHEN. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 229/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS BUEIROS
LOCALIZADOS NA REGIÃO DO TÚNEL MARIO
COVAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
230/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
LOURENÇO F. DE CAMARGO, NO JARDIM SANTA
CLARA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
231/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VELOCIDADE
MÁXIMA PERMITIDA NA RUA DO TUCURA. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 232/2017 -
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Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA DOS
CANTEIROS CENTRAIS E CALÇADAS NO DISTRITO
INDUSTRIAL, PRINCIPALMENTE AVENIDA JOÃO
PINTO E AVENIDA DA RAINHA, NO DISTRITO
INDUSTRIAL. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 233/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
PEDRO T. ZANI, NA VILA SÃO JOSÉ. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 234/2017 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS
NA RUA CARLOS AGRITELI, NA VILA SÃO JOSÉ.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
235/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, NO PARQUE DO
ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 236/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA
NO PASSEIO PUBLICO DA AVENIDA JACAREI, AO
LADO DO CAMPO DO MIRANTE. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 237/2017 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS
NA RUA PROFESSORA ALAYDE DE S. MELO, NO
JARDIM PATRICIA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 238/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
VEREADOR ANTÔNIO FÉLIX DE SOUZA BRITO, NO
JARDIM PATRICIA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES;
Indicação Nº 240/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA AVENIDA PADRE
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JOÃO VIEIRA RAMALHO, NO JARDIM 31 DE MARÇO.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
241/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA
NAS MARGENS E CANTEIRO CENTRAL, E,
RECUPERAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO DA AVENIDA
PADRE JOÃO VIEIRA RAMALHO, NO JARDIM 31 DE
MARÇO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação
Nº 242/2017 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, Carlos Nelson Bueno, para que Vossa Excelência
solicite junto a Secretaria competente, providências para que
seja feito a restauração da malha asfáltica próximo a rotatória
na Avenida Pedro Botesi. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA
CAVALCANTE. Indicação Nº 243/2017 - Assunto: Indico ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, para
que Vossa Excelência solicite junto a Secretaria competente,
providências para viabilizar limpeza, troca de lâmpadas
queimadas, conserto de bancos e de vários trechos de calçada,
entre outras melhorias na Rua Prefeito Leopoldo Cambraia–
Jardim Longato (Praça da Criança). Autoria: SAMUEL
NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 244/2017 Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos
Nelson Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a
Secretaria competente, providências para que seja feito o
recapeamento na rua João Baron – Jardim do Lago. Autoria:
SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº
245/2017 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, Carlos Nelson Bueno, para que Vossa Excelência
solicite junto a Secretaria competente, providências para
viabilizar limpeza da área atrás da escola EMEB Prof. Geraldo
Alves Pinheiro – Linda Chaib. Autoria: SAMUEL
NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 246/2017 Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos
Nelson Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a
Secretaria competente, providências para que seja feito o
recapeamento na rua Janete Clair – Linda Chaib. Autoria:
SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº
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247/2017 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, Carlos Nelson Bueno, para que Vossa Excelência
solicite junto a Secretaria competente, providências para que
seja feito o recapeamento na rua Erico Verissimo – Linda
Chaib. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE.
Indicação Nº 248/2017 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, para que Vossa
Excelência solicite junto a Secretaria competente,
providências para viabilizar limpeza as margens do córrego na
rua Antônio Ravagnani, Vila São Jose. Autoria: SAMUEL
NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 249/2017 Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Carlos Nelson Bueno, em conjunto com a
Secretaria de Obras, Habitação e Serviço: providências para
viabilizar a troca de lâmpadas queimadas na Rua Aristides
Trentin, mais precisamente poste em frente ao número 320,
Bairro Jardim Manacás. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 250/2017 Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos
Nelson Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a
Secretaria competente, providências para que seja feito o
recapeamento na rua Heitor Paulo Zorzetto – Jardim
Bicentenário.
Autoria:
SAMUEL
NOGUEIRA
CAVALCANTE. Indicação Nº 251/2017 - Assunto: Indico ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, para
que Vossa Excelência solicite junto a Secretaria competente,
providências para viabilizar limpeza da área atrás da Escola
Municipal Alfredo Bergamo Caic, rua Professor Maria Luiza
Costa Camargo – Jardim Europa Autoria: SAMUEL
NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 252/2017 Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos
Nelson Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a
Secretaria competente, providências para que seja feito o
recapeamento na avenida Adib Chaib próximo a CEBE.
Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação
Nº 253/2017 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Carlos Nelson Bueno, para que seja oficiado o SAAE,
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visando providências para que logo após os serviços de
manutenção das redes de água, seja de imediato tapado os
buracos com a devida massa asfáltica e retirado as pedras
soltas, evitando-se acidentes. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 254/2017 Assunto:
SOLICITA
REDIMENSIONAMENTO DA
ROTATÓRIA LOCALIZADA NA RUA ANSELMO PIERRI
ENTRE O PARQUE REAL E O JARDIM MARIA
BONATTI BORDIGNON Autoria: MARCOS ANTONIO
FRANCO. Indicação Nº 255/2017 - Assunto: SOLICITA
PINTURA DE SOLO (FAIXA DE PEDESTRE) NO RUA
BENEDITO MARQUES DE CAMARGO. Autoria:
MARCOS ANTONIO FRANCO. Indicação Nº 256/2017 Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Carlos Nelson Bueno, em conjunto com a
Secretaria de Obras, Habitação e Serviço: providências para
viabilizar a troca de lâmpadas queimadas no endereço
Rodovia Senador André Franco Montoro, poste de frente com
n°56, Parque da Empresa. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 257/2017 Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos
Nelson Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a
Secretaria competente, providências de estudos para que seja
providenciado um terminal de ônibus. Autoria: SAMUEL
NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 258/2017 Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Carlos Nelson Bueno, em conjunto com a
Secretaria de Obras, Habitação e Serviço: providências para
viabilizar a troca de lâmpadas queimadas e/ou reator no
endereço Rua José Fortuna, poste em frente ao n° 324,
Chácara São Marcelo. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 259/2017 Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos
Nelson Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a
Secretaria competente, providências para que seja feita a
fiscalização nos terrenos particulares do bairro Paraiso da
Cachoeira e seja solicitado a limpeza. Autoria: SAMUEL
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NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 260/2017 Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria
competente, providências para limpeza e construção de
calçada no terreno da Prefeitura, localizado no endereço Rua
Gilberto das Neves, ao lado do n° 75, Bairro Residencial
Flores do Campo. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA
DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 261/2017 - Assunto:
SOLICITO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA
QUE JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE PROCEDA
A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS CENTRAIS DE NOSSA
CIDADE. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE
BARROS. Indicação Nº 262/2017 - Assunto: Indico ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, para que
Vossa Excelência solicite junto a Secretaria competente,
providências para que seja feita a limpeza na entrada da rua 1
no bairro Paraiso da Cachoeira. Autoria: SAMUEL
NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 263/2017 Assunto: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno
que, por meio da Secretaria competente, proceda com
providências quanto à implantação de redutor de velocidade
na Av. Brasil, entre o nº 1150 e o nº 1220. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 264/2017 - Assunto:
Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno que, por
meio da Secretaria competente, proceda com providências
quanto à notificação do proprietário do terreno situado à
esquina das Avenidas 22 de Outubro e Brasil para adequação
do terreno. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº
265/2017 - Assunto: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos
Nelson Bueno que proceda com providências quanto à
implantação de sinalização de trânsito, de solo e vertical, e
redutores de velocidade, nas duas vias da Avenida Francisco
Coser, no Jd. Nazareth. Autoria: ALEXANDRE CINTRA.
Indicação Nº 266/2017 - Assunto: Solicita ao Exmo. Sr.
Prefeito Carlos Nelson Bueno que, por meio da Secretaria
competente, proceda com providências quanto à reforma e
manutenção da Praça localizada entre as ruas Francisco Dias
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Bonel, José V. Morgon e Av. Francisco Coser, no Jd. Paulista.
Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 267/2017 Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
Carlos Nelson Bueno: através da Secretaria de Obras e
Planejamento, Gerência de Limpeza Pública: roçagem do
mato no Aeroclube, no endereço Rodovia Luiz Gonzaga de
Amoedo Campos (estrada da cachoeira). Autoria: MANOEL
EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. A seguir, o
Senhor Presidente submeteu à apreciação e votação dos
nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à
Mesa (aprovadas pela Casa): Moção Nº 6/2017 - Assunto:
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA
PATRÍCIA BRANDÃO, PELA CONQUISTA DO TÍTULO
DE MISS MOGI MIRIM 2016, COORDENADO POR
MARICRIS, NO EVENTO MISS E MISTER MOGI MIRIM
INFANTIL/JUVENIL OFICIAL 2016. Autoria: CINOÊ
DUZO. Moção Nº 7/2017 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA ELISA
CAROLINE S. DOMINGUES, PELA CONQUISTA DO
TÍTULO DE MISS MOGI MIRIM JUVENIL 2016,
COORDENADO POR MARICRIS, NO EVENTO MISS E
MISTER MOGI MIRIM INFANTIL/JUVENIL OFICIAL
2016. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 8/2017 - Assunto:
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA
MARIA VITÓRIA RAMOS, PELA CONQUISTA DO
TÍTULO DE MISS MOGI MIRIM INFANTO JUVENIL
2016, COORDENADO POR MARICRIS, NO EVENTO
MISS E MISTER MOGI MIRIM INFANTIL/JUVENIL
OFICIAL 2016. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 9/2017 Assunto: CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA
SARA OLIVEIRA SANTOS, PELA CONQUISTA DO
TÍTULO DE MISS MOGI MIRIM INFANTIL 2016,
COORDENADO POR MARICRIS NO EFEITO MISS E
MISTER MOGI MIRIM INFANTIL/JUVENIL OFICIAL
2016. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 10/2017 - Assunto:
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA
GABRIELY OLIVEIRA SANTOS, PELA CONQUISTA DO
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TÍTULO DE MINI MISS MOGI MIRIM INFANTIL 2016,
COORDENADO POR MARICRIS, NO EVENTO MISS E
MISTER MOGI MIRIM INFANTIL/JUVENIL OFICIAL
2016. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 11/2017 - Assunto:
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA
RICHARD MONTEIRO, PELA CONQUISTA DO TÍTULO
DE MISTER MOGI MIRIM JUVENIL 2015, MISTER
ESTADO DE SÃO PAULO JUVENIL OFICIAL 2016 E
MISTER
BRASIL
JUVENIL
OFICIAL
2017,
COORDENADO POR MARICRIS. Autoria: CINOÊ DUZO.
Moção Nº 12/2017 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO
FALECIMENTO DO SENHOR ANTÔNIO DA CUNHA
CLARO, OCORRIDO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017.
Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Moção
Nº 13/2017 - Assunto: VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E
APLAUSOS A TODAS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS,
PELO SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA PRESTADOS EM
NOSSA CIDADE Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº
14/2017 Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO
FALECIMENTO DA SENHORA MARIA JENNY
PASCHOAL RIZOLA, OCORRIDO NO DIA
03 DE
FEVEREIRO DE 2017. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS. A seguir, o Sr. Presidente
colocou à disposição dos Srs. Vereadores a seguinte
CORRESPONDÊNCIA: Ofício nº 01/2017, datado de 06 de
fevereiro de 2017, subscrito pela Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros, “informando horário das reuniões da
Comissão de Finanças e Orçamento, conforme artigo 46 do
regimento interno, a saber, quartas-feiras, às 10h30, no
Plenário da Câmara”; (arquive-se). Não havendo mais
proposituras, ou quaisquer outros documentos, para serem
levados ao conhecimento do Plenário, o Sr. Presidente
facultou o uso da palavra no “Expediente”, anunciando os
oradores inscritos, conforme § 6º, do Artigo 111, do
Regimento Interno. Como o primeiro inscrito, Vereador André
Albejante Mazon, desistisse da palavra, ocupou lugar, na
tribuna, o Vereador Cinoê Duzo. “Quero registrar o

21

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

movimento que todas as igrejas estão fazendo, para a
conquista de uma cidade melhor, para governantes melhores,
vereadores e prefeito, bem como os secretários. A igreja deixa
clara a importância de todos se posicionarem e não se
omitirem diante dos problemas e das condições, em que se
encontra nossa cidade, região e país. Com respeito a este
movimento, que é dos padres e pastores, enfim, de todas as
crenças, que estão unidas, para que nós, que estamos à frente,
possamos tomar decisões acertadas para uma cidade melhor.
Ao chegar nesta Casa hoje, eu abracei. O abraço acolhe, o
abraço ampara, o abraço acalma. Eu disse, sou carente, por
natureza, 24 horas/dia. Mas, hoje, o dia me deixa mais
sensível e carente. O abraço foi para aliviar meu coração e
acalmar minha alma, pois jamais deixarei, que a memória de
minha mãe caia no esquecimento. Um dia, meu celular tocou e
os vereadores até brincaram, dizendo: atende, pois pode ser
sua mãe. Eu disse, se assim fosse, que não tocaria o celular,
mas vibraria o meu coração. Todos sabem, que eu falo aos
meus alunos, para tomarem a benção dos pais, diariamente.
Abraçar os pais, que são nossos anjos da guarda. Então,
agradeço, pelo abraço, que me deram. Falo aos alunos, para
que não tenham vergonha dos pais e que, sigam seus
exemplos. Obrigado pelo abraço e obrigado a Deus, pelo anjo
da guarda, que Ele colocou na minha vida, minha mãe. Aos
que ainda têm o privilégio de terem suas mães presentes,
tenham-nas, como prioridade em suas vidas. Não dê descuido,
porque mãe é mãe e o resto é conversa. Para nossa alegria, sou
o filho da Dona Luzia”, discursou. Como o próximo inscrito,
Vereador Cristiano Gaioto, desistisse da palavra, ocupou
lugar, na tribuna, o Vereador Geraldo Bertanha. “Hoje é o Dia
Mundial do Rádio e agradeço o cumprimento, que recebi do
Vereador Cristiano Gaioto. Venho falar sobre o aluguel das
salas, para abrigar o gabinete do prefeito Carlos Nelson
Bueno, Secretarias de Comunicação, Tecnologia da
Informação, Ouvidoria e Controladoria. Ao todo, são seis
salas, localizadas em prédio comercial, sito na Avenida Pedro
Botesi. São duas salas para o gabinete, ao valor de quatro mil,
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trezentos e vinte reais. Outras quatro salas, que, segundo a
prefeitura, devem custar, em média, cada sala, dois mil reais,
valor ainda em negociação, num total, aproximado, de treze
mil reais/mês, em alugueis. Então, a prefeitura deverá gastar
este montante todos os meses, cerca de treze mil reais. Eu
refleti bastante, neste final de semana, acerca deste assunto.
Neste momento, eu não concordo com este projeto do Poder
Executivo. É uma prerrogativa do prefeito. Ele quer mudar,
ele vai mudar. Minha opinião. Embora o prefeito tenha
concordado, em ceder o prédio do gabinete, para o Poder
Legislativo, ele precisa, primeiro, aguardar a decisão da
Câmara sobre a previsão de mudança. Não podemos fazer de
afogadilho. Temos muitas coisas, para serem definidas, tais
como, a rescisão do contrato, o cronograma de obras deste
prédio e do gabinete, lá embaixo. Enquanto isso, o gabinete
poderia, neste primeiro momento, usar os recursos para tapar
buracos, ampliar serviços de limpeza e aumentar serviço de
roçagem, no mato. Confesso, que dando uma volta na cidade,
neste final de semana, eu, que sou calmo, irritei-me com o que
vi. O Zerão está com o mato por cima da altura dos bancos.
Não tem como se sentar. Buracos. Desvia de um, cai no outro.
Não acredito que este seja momento de alugar salas, num
prédio, para o gabinete, agora, já que a ordem é economizar.
Neste momento. Participo das comissões de análise do
contrato de aluguel e da reforma da câmara. Reuniões foram
feitas, na sexta-feira e na manhã de hoje, e minha assessora me
representou, hoje, pela manhã. Recebi todas as informações da
reunião. Nós estudamos, com cautela, os dois assuntos, pois
todos somos favoráveis, é unanimidade, que vamos entregar o
famigerado Palácio de Cristal, que de palácio não tem nada.
Mas nós temos que oferecer um ambiente de trabalho digno e
com segurança, para nossos funcionários. É forma abrupta
colocar os nossos funcionários, os funcionários da Casa,
naquele local lá, embaixo. Não dá. Quem frequenta o gabinete
sabe. Estive no gabinete e fiquei preocupado com o prefeito,
com a saúde do prefeito, pois o ambiente exarava um odor de
banheiro químico. Como vamos ocupar um espaço desses?
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Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém”,
salientou. O próximo orador foi o Vereador Gérson L. Rossi
Júnior. “Venho, primeiramente, agradecer a aprovação dos
três requerimentos, que apresentei, os quais, na minha
percepção, são importantes. Um deles, já falei semana
passada, é referente ao Conselho Gestor da Santa Casa.
Instrumento que o Executivo pode utilizar, para poder criar
um diálogo constante e diretrizes, além do contrato, aquilo
que já existe, a relação, a prestação de contas, enfim, andarem
juntos. Este é o primeiro ponto a contribuir, na minha forma
de pensar, para que possamos ter melhores dias, neste cenário.
Falando sobre o conselho gestor, sou muito defensor da
participação democrática dos conselhos municipais. Temos
diversos conselhos. São de muita importância. São os
conselhos, que dão representação forte, nas políticas públicas,
em todas as áreas. Idoso, criança, adolescente, da mulher, que
infelizmente está desativado, todas as políticas sociais têm
seus conselhos. Participação paritária do Poder Público e
sociedade civil. Um dos conselhos é o Conselho Municipal da
Política Sobre Drogas, problema muito sério, que muitas
vezes não é tratado pelo Poder Público. É deixado à margem,
muitas vezes. Nós temos hoje muitos voluntários,
profissionais e pessoas, que trabalham contra drogas, tais
como, AA, NA, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade,
igrejas evangélicas etc. Em 2013, houve uma junção, eu fui
articulador disso, de unir poder público e pessoas da
sociedade que trabalham com a política antidrogas, para
começar a discutir políticas públicas, em conjunto, o que
culminou com esta lei do conselho. Precisamos, urgentemente,
constituir este conselho. Solicito informações das Secretarias
de Saúde e Assistência Social, de como está a constituição
deste conselho. Sobre outro assunto, ligado à Secretaria de
Saúde, é sobre a saúde do trabalhador municipal. É exigência
do SUS, atualmente, discutir a saúde do trabalhador do
município, não se trata do funcionário público municipal.
Então, que haja um setor, que olhe pelo trabalhador de
qualquer área, tanto da área privada, principalmente, fazendo
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campanhas, conscientização e prevenção de situações, onde a
saúde do trabalhador esteja ameaçada. Um trabalho, que foi
feito, em conjunto com a UNICAMP, foi para ver a toxidade
dos agricultores da zona rural, que mexem com agrotóxicos.
Eu participei, como morador da zona rural e como Secretário
de Saúde, depois. Uma campanha e trabalho importantes, que
precisam ser retomados, para que isto seja feito, como uma
política pública constante, para analisar o grau de toxidade e
fazer com que patrões e empregados utilizem equipamentos de
proteção individual. Quem vai fazer esta cobrança? Quem vai
ser designado para este tipo de trabalho? É na Secretaria de
Saúde, no órgão chamado Setor de Saúde do Trabalhador. Eu
coloco esta cobrança, para o Executivo, para que possamos
reimplantar este segmento, no nosso município”, explanou.
Ato contínuo, o Senhor Presidente da Câmara, Vereador Jorge
Setoguchi solicitou ao 1º Vice-Presidente, Vereador Luís
Roberto Tavares, que ocupasse a direção dos trabalhos. O
Senhor 1º Vice-Presidente ocupou a direção da Mesa e
facultou o uso da palavra ao Vereador Jorge Setoguchi.
“Venho falar acerca do requerimento que apresentei, a
respeito do Posto de Saúde Familiar - PSF do Bairro
Gabrielzinho, que fica na zona rural. O PSF Gabrielzinho está
fechado, desde dezembro de 2014. Ele fica distante dez
quilômetros do posto de saúde mais próximo. O pessoal
daquela região, infelizmente, está abandonado. Peço
informações sobre a possibilidade de se reabrir o PSF
Gabrielzinho. Lembrar sobre o transporte escolar rural. As
aulas do município se iniciarão, no dia 20. Para utilizar o
transporte escolar é necessário que se faça a carteirinha, que
pode ser feita na Secretaria de Educação, das 8 às 16 horas,
sem parada para almoço. Peço aos pais dos alunos, para que
providenciem a carteirinha”, salientou. Novamente, na direção
dos trabalhos, o Presidente da Casa, Vereador Jorge
Setoguchi, facultou o uso da palavra para o Vereador Luís
Roberto Tavares, que discursou. “Vereador Cinoê. Importante
e o abraço, importante o amigo, pois esta vida é passageira e
ninguém sabe o dia de amanhã. O abraço é importante.
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Parabéns ao assessor do Vereador Tiago César Costa, o
Michel Rodrigues, que é integrante de um grupo de palhaços,
a ONG Presente de Alegria, que visita a Santa Casa e outros
hospitais. Trabalham com as crianças e as pessoas doentes. Eu
tive a honra de participar de uma das visitas, como fotógrafo,
junto deles. Foi uma manhã, um abraço, na praça. Muitos não
querem o abraço, rejeitam, espantam-se. Mas, quando
percebem, que se trata de um abraço, acabam aceitando.
Muitas pessoas passam meses, talvez anos, sem um braço
apertado. Um trabalho muito interessante. Vereador Cinoê,
sinta-se abraçado, pois o tenho como a um irmão. Sobre as
minhas quase quarenta indicações. A maioria é sobre buracos
nas ruas. A cidade está um caos. Fiz pedido, até um especial,
junto à Secretaria de Planejamento e ao SAAE, para que,
primeiramente, façam operação tapa buracos nas ruas de
trânsito rápido, as de 60 km/h. São as mais perigosas para
motos, porque um acidente pode ser fatal. Fizemos esta
solicitação, pessoalmente. E os bairros estão cheios de
buracos, principalmente, a periferia. Poderia citar vários
nomes de ruas, que parecem ter parceria com os buracos. A
administração arruma, o buraco volta! Nascem buracos.
Brotam! Foi feito trabalho correto, mas buracos existem aos
montes. Do total de indicações, mais de vinte são sobre
buracos de ruas. Fiz solicitação também, para limpeza pública
de áreas. O município está fazendo a limpeza, mas existem
ainda muitas áreas, onde se falta fazer a limpeza. Uma área,
está localizada na zona norte, o prédio do antigo CANDA.
Briguei muito com o Carlos Nelson sobre este local. É um
antigo prédio, na zona norte. O Stupp veio e pedimos também,
para que a prefeitura ocupasse o prédio. Mas não aconteceu.
Fica num bairro que tem muitos usuários de drogas.
Infelizmente, as zonas leste e sul, todas as zonas têm usuários
de drogas. O antigo prédio do CANDA é um local parado,
plena zona norte, com sujeira, dando um lar, para usuários de
drogas. Isto não pode acontecer. Paga o preço, quem mora
próximo à Rua Ana Luíza de Souza Aranha, na Santa Luzia.
Estamos, novamente, pedindo a limpeza, no local, e que algo
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seja feito. Tantas ONGs, aquele local serviria para associações
de bairros, grupos de escoteiros e outras entidades, sem sedes,
e aquele local poderia servir para conter entidades e outros
grupos. Falando ainda sobre buracos, cito o Parque das
Laranjeiras. É incrível. Tantos dias brigando, correndo atrás.
Até que a máquina chegou, no Parque das Laranjeiras. Não
durou um dia. A máquina quebrou. E vou voltar ao assunto,
novamente, não é porque quebrou a máquina que vou deixar
de falar. Estamos correndo atrás disso”, explicou. Como os
próximos oradores, Vereadores Luiz Roberto de Souza Leite,
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e Marcos Antônio
Franco, desistissem da palavra, ocupou lugar na tribuna a
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. “Quero falar
sobre o Jornal Oficial de Mogi Mirim. Li tudo. Pensei: vou
propor ao presidente, que também exponha nossos atos e
expedientes, como faz o Poder Executivo, com fotos e fatos.
Cabe à Câmara expor seus atos e préstimos aqui, na
publicação. Mas, hoje, para minha surpresa, acompanhando a
leitura dos projetos apreciados, futuramente, eu deparei com o
pedido do prefeito, que nos envia uma mudança à lei, que
criou o Jornal Oficial. Ele coloca, que a obrigatoriedade deve
acabar. Não deve ser, exclusivamente, de jornal oficial. Mas
senhores, o que me incomoda é mais que isso. As mesmas
justificativas, para a criação da Imprensa Oficial, no Governo
Stupp, são as mesmas justificativas, para a possível extinção
do jornal oficial, ou seja, a economia. Um prefeito achava que
ter uma imprensa oficial seria econômico e o outro, atual, acha
que não é econômico. Por isso, o Brasil está assim: um faz e
outro desfaz. Eu vinha tão animada, com minha ideia. Chamar
a Mesa e começar a expor os nossos trabalhos, não só as
nossas proposituras, com fotos, como faz o prefeito. Mas,
parece que ele, o prefeito, deve, devagar, extinguir o Jornal
Oficial. Então, as comissões irão avaliar e bem a questão do
custo/benefício. Volta-se tudo, como era antes, mas o que foi
feito, em 2013, desfaz-se, agora. Não sei se isto está correto”,
aclarou. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador Moacir
Genuario. “Venho comentar uma minha indicação,
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reivindicação de anos, nesta Casa, que é a instalação de um
ambiente nas Unidades Básicas de saúde – UBSs, para que as
pessoas idosas, pessoas de colo possam se abrigar da chuva e
do sol, enquanto esperam as consultas. Sei que não é a
primeira vez, que este pedido é lido, já foi proposto várias
vezes, nesta Casa. Então, que o Poder Executivo possa ver,
com carinho, a construção de uma área, onde as pessoas
possam esperar a consulta abrigados contra o sol e a chuva.
Também outra indicação, sugerindo agilizar a situação das
filas para operações seletivas. Sugiro um mutirão neste
sentido, para ver diminuir a fila dessas pessoas, que ficam
esperando anos e anos, para realizarem cirurgias. Pedindo,
então, o mutirão, para eliminar, o quanto antes, a lista de
espera dessas pessoas, que, além de estarem com dor, doentes,
têm que ficar esperando. E há necessidade muito grande de
fazer as cirurgias. Espero que este pedido possa, o quanto
antes, surgir efeito. Aconteceu um mutirão, na cidade de São
Paulo, e, quem sabe, não possa acontecer também, em Mogi
Mirim, e surtir efeito imediato e assim, possamos eliminar as
pessoas da lista espera. Outro requerimento, este pedindo
informações sobre de tudo o que foi arrecado, em multas, no
município, nos últimos quatro anos e onde foi gasto o
dinheiro. Este dinheiro é um dinheiro casado e só pode ser
utilizado, no trânsito, e temos certeza que, se aplicado em
lugar devido, muitos problemas, que temos enfrentado, serão
sanados. Buscamos ajudar estas pessoas de Mogi Mirim a
solucionarem os problemas, que vêm enfrentando”, destacou.
Como os próximos inscritos, Vereadores Orivaldo Aparecido
Magalhães e Samuel Nogueira Cavalcante, desistissem da
palavra, ocupou lugar na tribuna o Vereador Tiago César
Costa. “Relativo ao posicionamento do Vereador Geraldo
Bertanha, também faço parte da comissão do contrato do
famigerado Palácio de Cristal, que, como ele disse, de palácio
não tem nada, e eu concordo, com as colocações do Vereador
Geraldo Bertanha, no tocante à prudência acerca da tomada de
decisões. Nós, enquanto Câmara, ao nosso ver, existe um erro,
do passado, erro este, que não pode ser apagado apenas com
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um rasgar de um contrato, que passou pela Justiça, que foi
reduzido para dez anos, pela Promotoria Pública, num acordo
entre o proprietário e quem assinou o aluguel. Temos que,
juntamente, com a presidência, ponderar a questão. A rescisão
é ato da Presidência desta Casa, de que forma será paga, ou
não, a multa, e quais as condições, bem como, a reforma desta
Casa. Temos que, em conjunto, fazer um trabalho, da melhor
forma, para que tudo seja amarrado, desta vez. Nós não
queremos, enquanto Câmara, prejudicar ainda mais o povo
mogimiriano, povo este, que atravessa uma crise complicada,
assim como outros municípios atravessam. Nós queremos ser
prudentes. Os seiscentos mil reais, valor da multa rescisória,
podem ir para a saúde, para a educação, para outra área e
também não queremos gastar muito, com a reforma do prédio
da outra Câmara. Há de se ter um tempo, para discutir e muito
bem a questão. Relativo aos problemas, pelos quais a cidade
atravessa, temos muitos problemas. Vereador Luís Roberto
falou da questão dos buracos, a qual concordo, plenamente, e
também há a questão, que acho importante ser tratada aqui,
que é a questão da Contribuição para Iluminação Pública –
CPI. Aprovei o requerimento do Vereador Luís Roberto,
acerca da ampliação da questão da CPI e é questão
complicada, aprovada de forma temerária. Todos podem
observar, que há muitas ruas escuras, lâmpadas não são
trocadas e a arrecadação continua retirando do contribuinte.
Todos os meses, o cidadão recebe, em sua casa, a tarifa
acrescida da CPI, para pagar. Porém, não se tem o serviço de
iluminação pública. Muitas famílias reclamam da escuridão,
em que está Mogi Mirim, e sobre a falta de segurança, porque
ruas iluminadas são questão de segurança pública, evitam
acidentes, assaltos e outros crimes. E como o dinheiro está
sendo descontado da sua fatura de energia elétrica, você e eu
temos o direito ao serviço, temos o direito de ver a nossa rua
iluminada. E que o dinheiro arrecadado seja investido na
melhoria da iluminação pública, em prol da segurança, para
evitar assaltos a mão armada, em tal lugar, e famílias rendidas,
em outro. Muitas das ruas, onde se deram estas atividades,
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foram ruas escuras, um breu. Fiz indicação, para que o
prefeito revogue esta lei, do passado, e venha fazer um novo
estudo, para que o contribuinte pague o que é devido, a título
de contribuição de iluminação pública. Nós temos que pagar,
sim. Está no Artigo 149, da Constituição Federal, que deixou
tal serviço ao encargo dos municípios, mas nós temos que
pagar um valor que seja justo, que possamos ver revertido
para a população, para a segurança da população e para a
iluminação das ruas da nossa cidade. Agora, pagar por um
serviço e não o ter? Nós não temos cara de palhaço, nem os
contribuintes, sequer os vereadores. Espero que este governo
tome providências, neste sentido, e que o valor arrecadado
seja revertido, para a segurança do povo e dos cidadãos, que
pagam a contribuição”, discursou. Não havendo mais
Vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou à parte dos
trabalhos reservada à “TRIBUNA LIVRE”, e deu ciência à
Casa da existência de orador regularmente inscrito para uso de
Tribuna Livre, conforme Artigo 116, do Regimento Interno, e
Resoluções nºs. 135/89, 223/99 e 241/02. Desta forma, o Sr.
Presidente da Câmara convidou para que adentrasse ao
Plenário o Senhor André Luiz dos Santos, Diretor da Escola
Técnica Estadual – ETEC Pedro Ferreira Alves, que, na
ocasião, versou sobre a atual situação da unidade escolar,
cujo discurso foi gravado, em formato digital, à disposição,
nos arquivos da Casa, por trinta dias. Para a Tribuna Livre, o
Sr. Presidente da Câmara suspendeu a Sessão às 19h40, para
reabri-la, posteriormente, às 20h06. Não havendo mais nada a
tratar, nesta parte dos trabalhos, o Sr. Presidente suspendeu a
Sessão às 20h07, conforme o disposto no Artigo 105, da
Resolução nº 276/2010 (Regimento Interno vigente).
Decorrido o interstício regimental a que se refere o citado
dispositivo e depois de nova chamada nominal dos Srs.
Vereadores, conforme o disposto no Artigo 112, § 1º, da já
citada Resolução, ao fim da qual se constatou a totalidade dos
membros da Casa, o Sr. Presidente deu por iniciados os
trabalhos da "ORDEM DO DIA", submetendo à apreciação
da Casa o que segue: EM TURNO ÚNICO: “ex-vi” do
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disposto no § 1º, inciso I, do Artigo 171 do Regimento
Interno: 1. Projeto de Lei nº 07, de 2017, de autoria do
Prefeito Municipal, “autorizando o Município de Mogi Mirim,
pelo Poder Executivo, a repassar os recursos financeiros do
tesouro às Instituições conveniadas com a Secretaria de
Saúde, e dando outras providências”. Parecer conjunto e
emenda das Comissões de Justiça e Redação e de Educação,
Saúde e Assistência Social e Parecer da Comissão de Finanças
e Orçamento. Para discutir a matéria, fez uso da palavra a
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. “A Comissão de
Finanças e Orçamento - CFO entende que podemos votar, com
tranquilidade, o repasse, que são restos a pagar de 2016.
Porque tem vínculo com a Secretaria de Saúde. Falamos da
Sociedade Santo Antônio, repasse de sete mil e quatrocentos e
cinquenta e cinco reais; Instituto Cel. João Leite, repasse de
sete mil, cento e oitenta e oito reais; Centro de Apoio PRA
VIDA, repasse de sete mil, novecentos e oitenta e sete reais;
Associação da Pessoa com Deficiência de Mogi Mirim,
repasse de dezessete mil, oitocentos e vinte e cinco reais;
Abrigo Juca de Andrade, repasse de quatro mil, quinhentos e
vinte e seis reais e Lar São Francisco de Assis, repasse de sete
mil, novecentos e oitenta e sete reais. Perfazem total de
cinquenta e dois mil, novecentos e setenta reais. Portanto, a
CFO entende necessária a aprovação da matéria, pela Casa”,
ponderou. Também discutiu a matéria o Vereador Gérson
Rossi Junior, Presidente da Comissão de Justiça e Redação –
CJR. “Venho justificar a emenda da CJR. Este projeto foi
apresentado, sem o rol que a Vereadora Maria Helena citou.
Os valores foram apresentados, posteriormente. Nós
solicitamos o rol das entidades e, então, solicitamos que tais
anexos façam parte da lei, para que fique claro. Apenas
complementar”, destacou. A seguir, fez uso da palavra o
Vereador Geraldo Vicente Bertanha, Presidente da Comissão
de Educação, Saúde e Assistência Social – CESAS. “A
CESAS também aprova o projeto e, inclusive, com a emenda.
As entidades estão necessitadas”, colocou; (submetido a
votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, unanimemente,
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Turno Único, o Projeto de Lei nº 07/2017, do Prefeito de
Mogi Mirim, e emenda); (à sanção do Prefeito de Mogi
Mirim); 2. Projeto de Lei nº 08, de 2017, de autoria do
Prefeito Municipal, “dispondo sobre o Programa Especial De
Recuperação Fiscal – REFIS e dando outras providências”.
Parecer e emendas da Comissão de Justiça e Redação,
emendas do Vereador Moacir Genuario, e Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento. Inicialmente, fez uso da
palavra o Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior, Presidente da
Comissão de Justiça e Redação – CJR. “Primeiramente, o
projeto do REFIS. Muitos falam, que o REFIS privilegia maus
pagadores. Infelizmente, os governos, tanto Estadual, quanto
Federal e Municipal têm usado este sistema de parcelamento
da dívida, com perdão de multas e juros, isto já se tornou
habitual. Se aprovado o projeto, nós vamos abrir o prazo, para
que isso aconteça, e num momento de crise financeira, ajudar
aos cofres públicos. A CJR entende o projeto como oportuno.
Quanto às emendas da CJR, elas estão, nada mais do que, para
corrigir o projeto, pois é obrigação da comissão olhar o texto
do projeto, para o tornar de forma a que não haja incoerência.
Em conversa, com a Secretaria dos Negócios Jurídicos, vimos
a necessidade de alterar a lei, principalmente, no seu final, que
trazia uma confusão sobre o efeito da lei, do tempo, e nós,
então, realizamos as correções. O Vereador Moacir também
apresentou emenda. As emendas da CJR são relativas aos
honorários advocatícios. Se o texto ficasse, como estava,
teríamos o pagamento dos honorários, que é previsto no CPC,
em uma única parcela. Por mais boa vontade, que o devedor
tivesse, para com o município, ele teria que pagar os
honorários advocatícios à vista. O texto nem falava de
honorários advocatícios. Tinha que constar. Então, foi
possibilitada a divisão do valor, dos honorários, e, de certa
forma, esclarece e traz benefício, na hora da renegociação.
Além disso, traz um esclarecimento maior, de quando a
execução se inicia e de quando será suspensa, porque a lei tem
que ter vários quesitos, para se poder negociar. Finalmente,
traz a questão dos efeitos da lei e são estas as emendas da
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comissão”, salientou. Também fez uso da palavra a Vereadora
Maria Helena Scudeler de Barros. “A CFO recebeu o
Secretário Jurídico, Dr. Marrichi Júnior, uma manhã toda,
aqui. Conversamos, ele falou que a dívida passa de trezentos
milhões de reais e que, ao programa de recuperação fiscal,
somente teriam direito a aderir os contribuintes, com dívidas
até 31 de dezembro de 2016. Poderão quitar numa única
parcela, com desconto de 100% de juros e multas, ou, em até
42 parcelas, sendo que o desconto de juros e multas será
menor. O que me traz aqui, e vejo que não há como não
aprovarmos o projeto, haja vista a vontade que a população
tem de quitar seus débitos, mas, eu queria dizer, que não tive
tempo, mas entendo que o Vereador Gérson Rossi Junior está
impedido de votar este projeto. O Dr. Marrichi disse que
houve um erro, no projeto. O cidadão vai lá, tentar quitar a
dívida, e, às vezes, não é avisado sobre os honorários. Os
honorários, o que são? A caixinha. O vereador não recebe?
Vai receber, porque a caixinha é dividida, entre todos os
procuradores. O vereador trabalha oito horas e não recebe?
Entendo, que o vereador não poderia assinar aqui, porque será
favorecido, pelos honorários da caixinha, diretamente. O
cidadão terá que pagar seus débitos do REFIS e mais a
caixinha. Eu passei a tarde toda, pensando. É uma emenda da
comissão, não é uma emenda direta do vereador. Mas acho
que a prudência não pode estar em falta. Temos que ter
cuidado e analisar e se o presidente entender e suspender a
sessão, discutiremos. Mas vejo, que há um interesse direto,
aliás, o assunto foi resolvido dentro da Procuradoria dos
Negócios Jurídicos, com o vereador lá dentro, como servidor.
Hoje, você sentado aqui, como vereador. Nós não podemos
confundir. Isto, passamos muito aqui, com o Vereador
Palomino. Dizíamos algo, que beneficiasse a cidade e não uma
parcela”, aclarou. Também discursou o Vereador Tiago César
Costa. “Com relação às emendas, não vejo problema, em
assinar, como membro da CJR. O Código Processo Civil, no
Artigo 85, prevê que a parte vencida precisa pagar os
honorários dos advogados da parte contrária. Explico, porque
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assinei o parecer. Esta é minha justificativa, para vocês
entenderem meu pensamento. Muitas vezes, na prática, na
execução fiscal, a pessoa faz o parcelamento e isto suspende a
execução fiscal. Suspensa a execução fiscal, o contribuinte
paga, mensalmente, o valor que parcelou junto à
municipalidade. Enquanto ele não cumprir com todos os
pagamentos, a execução não é extinta, apenas suspensa. Se ele
não quitar, a execução é retomada. Muitas vezes o
contribuinte paga o parcelamento, certinho, mas há um
problema, no final do processo, que são os honorários, que
não foram divididos, junto ao parcelamento. Se a ação é de
dez mil reais, por exemplo, ele tem que desembolsar, ao final
de todo o pagamento, dez mil reais de honorários devidos. À
vista. Os honorários não estão envolvidos, no parcelamento.
Fora o parcelamento, o contribuinte teria que desembolsar
mais o valor dos honorários, de uma só vez. Creio oneroso ao
contribuinte. Por este motivo assinei a emenda, juntamente,
com o presidente da comissão, para que os honorários sejam
rateados, pensando no contribuinte, para que não lhe pese no
bolso. Só justificativa. Nada contra a posição colocada por
vossa excelência, vereadora Maria Helena”, destacou.
Também discursou o Vereador André Albejante Mazon. “Não
gostaria de especificar quando, mas certa ocasião, conversei
com minha esposa sobre este problema e, se não me engano, a
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não permite o
parcelamento dos honorários. Apenas isso”, disse. Neste
ponto, a sessão foi suspensa às 20h39, para ser reaberta, na
sequência, às 20h44. Retomou o uso da palavra o Vereador
André A. Mazon. “Sou contra REFIS. Entendo que penaliza
os bons pagadores e favorece aos maus pagadores. Mas, neste
momento, serei favorável, para ajudar os cofres públicos. Mas
quando se faz um REFIS, para ajudar os cofres públicos, está
se premiando uma má gestão. O REFIS só se justifica pela
manutenção de empregos. Passamos momento econômico
difícil, pois várias empresas estão quebrando e muitos pais de
família estão passando dificuldades financeiras. Mas aprovar
REFIS, ou está para ajudar um prefeito, uma administração
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quebrada, ou para favorecer maus pagadores. Acho isso um
absurdo e antiético até. Absurdo premiar isso, mas a
manutenção de empregos justifica”, explanou. Ato contínuo,
fez uso da palavra o Vereador Moacir Genuário. “Na sessão
passada eu comentei, que tinha feito requerimento, no sentido
de que, o atual prefeito nos pudesse informar o montante
arrecado no último REFIS. Na gestão passada foram feitos
cinco REFIS. Saber o montante arrecadado e quem pagou. O
REFIS é de suma importância, pois sabemos das dificuldades,
nas quais o Brasil se encontra, com empresas quebrando,
empresas fechando e a população sem condições de fazer jus
às dívidas. E eu fiz uma emenda ao projeto. O projeto concede
10% de desconto, para quem pagar sua dívida à vista, e eu
coloquei emenda, na percentagem de 5%, porque os 5%
aliviam um pouco mais, para pagamento do REFIS, na
tentativa de ajudar empresas, em dificuldade. Quem perdeu a
oportunidade desse último REFIS, terá nova oportunidade e a
emenda visa facilitar, um pouco mais, a vida de quem vai
pagar dívidas, junto à prefeitura”, esclareceu. Também fez uso
da palavra o Vereador Cinoê Duzo. “Sou favorável ao projeto,
totalmente. Reiterando as palavras da Vereadora Maria
Helena, nada contra a CJR, ou ao Vereador Gérson, mas até
mesmo para assegurar, talvez a abstenção, para evitar
problemas futuros, mas o voto de seu, Vereador Gérson. As
empresas foram citadas, pelo Vereador Moacir, e concordo
com as palavras dele, mas lembro da empresa ‘família’, que
está na crise, está desempregada. Às vezes o cidadão juntou as
economias, para pagar as suas dívidas, porque os bons
pagadores, das classes C, ou D, têm vergonha de ficar
devendo. Eles não desejam ficar em dívida. Então, temos sim,
que tocar este projeto, com todo respeito aos que sugeriram o
adiamento, por sete dias. Este projeto não deve esperar mais.
Peço a compreensão do Vereador Gérson Rossi, para que se
abstenha, entendi também o posicionamento do Vereador
Tiago Costa, mas nós não podemos legislar sob suposições e,
além disso, temos soberania, no que aprovamos”, observou. O
próximo a comentar o projeto foi o Vereador Luís Roberto
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Tavares. “Eu também sou favorável ao projeto, que se vota
hoje. Sou contra adiamento, para mim questão fechada.
Também sou favorável à emenda do Vereador Moacir, que é
importante, porque a entrada, dependendo do valor, pode
pesar muito ao devedor. Sou contra o adiamento, porque, não
parece, mas tem muita gente esperando o Refis. Agora, eu
ouvi muito, nos últimos dois anos, que pessoas não iriam
pagar o IPTU, na administração Stupp, para esperar o REFIS.
Então, tem muita gente que vai resolver isso agora. Sou
favorável ao projeto e à emenda do Vereador Moacir”,
afirmou. O Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior, usou da
palavra para esclarecer que, embora estivesse convicto de que
poderia votar a matéria, absteve-se do voto, declarando sua
intenção na tribuna, conforme o Artigo 180, do Regimento
Interno, objetivando evitar o adiamento do projeto. Da mesma
forma, o Vereador André Albejante Mazon fez uso da palavra
para declarar abstenção de voto, com base no mesmo artigo,
haja vista que sua esposa era procuradora municipal, cargo na
Secretária de Assuntos Jurídicos; (colocado a votos, sessão de
hoje, a Casa aprovou, Turno Único, por quatorze (14) votos
favoráveis, unanimidade, o Projeto de Lei nº 08/2017, do
Prefeito de Mogi Mirim, e emendas); (Vereadores Gérson
Rossi Junior e André Albejante Mazon abstiveram-se de votar,
conforme artigo 180 do Regimento Interno); (à sanção do
senhor Prefeito de Mogi Mirim); 3. Projeto de Lei nº 13, de
2017, de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre
abertura de crédito adicional especial no valor de R$
1.000.000,00”. Pareceres das Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento. Para discutir o projeto, fez uso da
palavra a Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. “O
prefeito pede autorização legislativa, para fazer o pagamento
de despesas não computadas e não previstas, ou
insuficientemente dotadas, na lei orçamentária, um milhão de
reais. Vai remanejar na Secretaria de Finanças. Este projeto é
apenas a abertura de crédito adicional. O prefeito precisa da
autorização, para pagar dívidas, que não estavam computadas.
O valor da presente abertura de crédito tem como finalidade
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cumprir despesas, que deixaram de ser empenhadas, nas
competências dos meses do ano anterior. Não há dificuldade
em autorizar”, frisou; (colocado a votos, sessão de hoje, a
Casa aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto de
Lei nº 13/2017, do Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do
senhor Prefeito de Mogi Mirim); 4. Projeto de Lei nº 14, de
2017, de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre
abertura de crédito adicional especial, no valor de R$
6.592,17”. Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento. Para comentar o projeto, fez uso da
palavra a Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros,
Presidente da CJR. “Este projeto pede autorização legislativa,
para que a Secretaria de Sustentabilidade Ambiental possa
alterar, dentro da própria secretaria, seis mil, quinhentos e
noventa e dois reais e dezessete centavos. É uma abertura de
crédito adicional, com a finalidade de efetuar alteração da
fonte de recursos I, para a fonte de recursos III. Estas são
despesas empenhadas e não pagas”, explicou; (submetido a
votos, sessão de hoje, a Casa aprovou, Turno Único, por
unanimidade, o Projeto de Lei nº 14/2017, do Prefeito de
Mogi Mirim); (à sanção do senhor Prefeito de Mogi Mirim);
5. Projeto de Lei nº 17, de 2017, de autoria do Prefeito
Municipal, “dispondo sobre abertura de crédito adicional
especial, no valor de R$ 12.000,00”. Parecer conjunto das
Comissões de Justiça e Redação e de Educação, Saúde e
Assistência Social e Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento. Ocupou lugar na tribuna, para discutir o projeto, o
Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior. “Venho dizer, diante
deste terceiro projeto de abertura de crédito adicional, que
vamos ver muitos desses projetos por aqui. Por quê? Porque o
atual prefeito assumiu orçamento feito pela gestão anterior. Se
olharmos o Diário Oficial, veremos que há vários decretos de
transposição. Na verdade, ele busca tirar de um lugar, para
colocar em outro, a verba que foi definida no orçamento, pela
Câmara, no ano passado. Ocorre que o limite, que a Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF permite ele faça por decreto,
por se tratar de novo governo, encerrou. Por isso que nos
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deparamos com transferências de doze mil reais, três mil reais.
É porque, agora, qualquer mudança de grade orçamentária vai
precisar de autorização legislativa. Terá que ser feita por lei.
Nós, na CJR, temos olhado os objetivos, se se tratam da
mesma rubrica, se se precisa pedir parecer, saber do porquê da
necessidade da transposição”, comentou. Também fez uso da
palavra o Vereador André Albejante Mazon. “Tive algumas
dúvidas, de como seriam gastos um milhão de reais, projeto
anterior. Pedi ao Secretário de Finanças, que me passasse tudo
o que tinha sido empenhado e alguns casos foram empenhos
cancelados, Vereadora Maria Helena, a título de informação.
É uma irresponsabilidade do antigo governo”, resumiu. A
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. “O prefeito
justifica os doze mil reais, como sendo um repasse, para o
Programa Mais Médicos para o Brasil. Sabemos que o
Governo Federal paga dez mil reais de salário e que, o
município tem alguns médicos do Programa Mais Médicos.
São quinhentos reais, para ajuda de custo, tais como, aluguel,
e mais quinhentos reais, para alimentos”, esclareceu;
(submetido a votos, sessão de hoje, a Casa aprovou, Turno
Único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 17/2017, do
Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do senhor Prefeito de
Mogi Mirim); EM SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto
no inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno: 6. Projeto
de Lei nº 98, de 2015, de autoria do Vereador Luís Roberto
Tavares, “dispondo sobre a concessão de meia entrada à
pessoa com deficiência (física ou intelectual) e mobilidade
reduzida, nos espetáculos culturais, artísticos, ou esportivos,
realizados no âmbito do Município de Mogi Mirim, e dando
outras providências”; (colocado a votos, sessão de hoje, a
Casa aprovou, Segundo Turno, por unanimidade, o Projeto de
Lei nº 98/2015, do Vereador Luís Roberto Tavares); (à sanção
do senhor 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). Primeiramente, fez
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uso da palavra o Vereador Cinoê Duzo. “Venho abordar o
assunto do novo gabinete do prefeito. Nós acreditamos, que
não seja este, o momento de se fazer dívidas. O Vereador
Cristiano Gaioto, que faz parte da Mesa, declarou à imprensa,
que deixaremos este prédio, em até quarentas e cinco dias.
Nós temos que tomar muito cuidado, com prazos, com todo
respeito, Vereador, porque pode-se atropelar trâmites. Oxalá
seja até antes! Encerraremos esta novena horrorosa e ridícula
do Palácio de Cristal. Mas o saudoso e querido Wilson
Fernandes de Barros, apaixonado pelo Mogi Mirim Esporte
Clube - MMEC, ele declarava sempre, que o jogador de
futebol deveria primeiro comprar a garagem e só depois o
carro. Quero dizer, que nós não podemos interferir nas
decisões do prefeito. Não quero julgar esta situação, mas uma
observação: primeiro, temos que acertar a nossa Casa, para
depois sim, colocarmos os acessórios. Como vamos sair do
lugar, se não se resolveu o principal, que é o Palácio de
Cristal. Acho que o senhor, Vereador, passou o carro na frente
dos bois. Não podemos e não devemos cometer ingerência, no
Poder Executivo e vice-versa, como aconteceu, no final do
ano, com o decreto da gestão passada, que fechou toda a
prefeitura, a partir de 19 de dezembro. Por mais que tenhamos
dialogado, não adiantou. A posição do Vereador Cinoê, se
tivesse poder de voto, seria a de, neste momento, votar não, eu
não mudaria o gabinete. Acabamos de votar o REFIS, para
arrecadar e criar gordura e isto entra em choque, com a
decisão do prefeito, que, ao meu ver, foi precipitada. Vamos
caminhar juntos, ter harmonia entre os três poderes. Acredito
um pouquinho precipitada a decisão do prefeito, o momento
requer poupar e não gastar e, se for preciso devolver
duodécimos à prefeitura, já sou favorável. Vamos, em apoio
ao Executivo, mas o Executivo tem que ter muita calma, nesta
hora. Eu vou acompanhar os Vereadores Geraldo Bertanha e
Tiago César Costa e dizer que não é o momento mais propício.
Momento é de cautela e de vacas magras”, disse. Na
sequência, ocupou lugar na tribuna o Vereador Cristiano
Gaioto. “Sobre o meu discurso, na tribuna, na última segunda-
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feira, eu disse que deveríamos resolver rápido o assunto,
opinião própria. Trabalhei muitos anos, no Poder Legislativo,
em Mogi Guaçu, e depois no Poder Executivo. No setor, que
eu estava, o Setor do Transporte Escolar, as atitudes eram para
ontem. E tenho orgulho disso, pois, num governo que passou
sendo muito criticado, o meu setor, onde eu era gerente, não
parou, porque fazíamos das tripas, o coração. Aqui são
dezessete opiniões. Respeito cada uma. Gostei da reunião, que
fizemos, e da proposta das Vereadoras Sônia e Maria Helena.
Temos que amadurecer a ideia e estudar. A gente não pode se
fechar, tem que ficar aberto. Desde que fui eleito, fico
preocupado, com os vinte e sete mil reais/mês, do aluguel, e
não vejo a hora de sair desse aluguel. Nesta semana, a Mesa
deve se reunir com outras pessoas, para conversar, e vamos
chegar num consenso. Tenho certeza, de que o assunto vai ser
resolvido, em breve, sim. Mudando de assunto, aproveitando a
presença do Diretor da ETEC, André, que me solicitou, numa
conversa, semana passada, elaborei projetos, que serão lidos
na próxima semana. Um deles, para instituir, no Calendário de
Eventos Oficiais do Município, a EXPOETE, evento que se
realiza no final de ano, e, também, outro evento, que se realiza
no mês de junho. Os projetos serão lidos, na próxima semana.
Ainda sobre a ETEC, quero citar, que pedi à Secretária de
Educação, Flávia Rossi, que olhe com carinho a situação dos
alunos, que residem, em sítios, na zona rural, e que estudam
na ETEC e FATEC, porque, por lei, não são assistidos no
transporte escolar. Muitos deles não estão conseguindo
comparecer às aulas. Principalmente, os alunos que moram no
bairro Pirapitingui. A linha municipal vai começar no dia 20,
mas como farão os alunos, durante este intervalo de tempo?
Falarei, novamente, com a Secretária Flávia. Hoje, coloquei
um requerimento, para homenagem às mulheres, na sessão do
dia 06 de março próximo. Temos duas representantes das
mulheres aqui, Vereadoras Maria Helena Scudeler e Sônia.
Que cada vereador possa homenagear uma pessoa e que
possamos homenagear todas as mulheres da Câmara
Municipal. Um mês de trabalho e eu tiro o chapéu. Aplaudo o
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serviço de todas vocês. Todas trabalham com sorriso, no rosto,
isto é tão bom. Agradeço aos pares a aprovação deste
requerimento”, salientou. O próximo orador foi o Vereador
Geraldo Vicente Bertanha. “Vereador Cristiano Gaioto, para
que a gente não retire o sorriso das funcionárias, vamos com
calma, com a mudança para o anexo embaixo, para o gabinete
do prefeito. Vamos manter o sorriso das funcionárias. No
palácio há, pelo menos, um pouco mais de conforto, para elas
trabalharem. É isto o que devemos oferecer a elas, no
gabinete, embaixo. Quero fazer alguns registros.
Cumprimentar o Vereador Robertinho, primeiramente, pelo
projeto, votado, em segundo turno. Acompanhei o trâmite e o
acho muito interessante. Meia entrada a estas pessoas. E, além
disso, precisamos facilitar o acesso aos portadores de
deficiência física, pois, em alguns lugares, não se tem.
Comentar o trabalho feito no NIAS. Nós temos um grupo,
composto pelos Vereadores Luís Roberto, Moacir e este
orador, no sentido de, na medida do possível, dar um pouco
mais de condições ao pessoal da zona leste, para utilização do
NIAS. Fui lá, no final de semana, e vi o trabalho que foi feito.
O Vereador está de parabéns. O vereador também citou o
Parque das Laranjeiras. Não é só o Parque das Laranjeiras.
Existem várias ruas de terra, que precisam de um reforço, para
tapar buracos. Conversava com a Secretária Renata Furigo,
para que ela fizesse um pedido junto à Concessionária
Renovias. A Renovias vai fazer um trabalho de recuperação
de pista e vai sobrar muito fresado de asfalto. É um material,
que se pode colocar em ruas de terra. Se utilizado, poderá
ajudar. Nós objetivamos algumas estradas rurais e também o
Parque das Laranjeiras, cuja necessidade conhecemos. Mesmo
quando não chove, não é possível trafegar por lá. Antes da
sessão, tive uma conversa mais próxima com a Vereadora
Maria Helena e comentamos sobre a realização de eventos,
que fogem da rotina da cidade. Eventos de funk, por exemplo.
No Clube Recreativo, por exemplo. Isto, infelizmente, atrai a
mocidade, que gosta de ficar alegre, durante estes eventos.
Vereador Alexandre Cintra precisamos olhar para este lado, o
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nosso lado, o lado da cultura, para que possamos normalizar.
Se vai ter, muito bem, mas não até às 6 horas, pela manhã. E,
principalmente, evitar que haja vandalismo. Antes, durante e
depois de tais eventos. Estamos tendo. Na sexta-feira, eu tive
conversa com o capitão Peixoto, da Polícia Militar – PM, e
também com o Secretário de Segurança, Dr. Tiago Toledo.
Conversamos sobre assaltos e roubos, que estão acontecendo,
no centro da cidade. Muitos. Robôs de celular, roubo de
senhoras. Estamos estarrecidos. Sabemos das dificuldades,
que temos para policiamento. Para minha felicidade, meu
pedido verbal foi atendido, no mesmo dia. Num trabalho
brilhante da Guarda Municipal com a Polícia Militar. Eu
gostaria até, de reiterar, que este trabalho foi feito, em
conjunto, e que ele continue acontecendo, pois, as duas
polícias se complementam e a comunidade acaba sendo bem
atendida. Parabéns ao comandante Paulo, que aceitou a
proposta, de imediato. Tivemos uma blitz, na cidade, e não
tivemos nenhum roubo, ou furto, neste final de semana, em
Mogi Mirim”, falou. Na sequência, fez uso da palavra o
Vereador Gerson Rossi Júnior. “Venho, mais uma vez, aqui,
somente para fazer uma manifestação, sobre a notícia da
venda do Horto Florestal de Mogi Mirim. Assunto foi
colocado, pelo Vereador Robertinho, e nos traz preocupação.
O Governo do Estado está abrindo possibilidade da venda,
não colocou todas as regras ainda, mas visa o empreendedor,
para construir o que quiser, para empreendimentos. Porém, o
Horto de Mogi Mirim tem caraterística importante, que é parte
de Mata Atlântica, um bioma natural muito importante. Não
são somente eucaliptos. A parte, onde se localiza o Zoológico,
faz parte de decreto do governador, cedido para município.
Nós temos que acompanhar este processo. Estou preocupado.
Temos o local cedido para o Grupo de Escoteiros Encanto das
Matas, enfim, é área muito o importante, ambientalmente
falando. Não podemos deixar que se desfaça tudo isso, para
empreendedores. Vamos esperar, ver como vai ser realizado
tudo isso, mas eu quero deixar minha manifestação de
preocupação acerca do assunto”, colocou. Ato contínuo, o
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Senhor Presidente da Câmara, Vereador Jorge Setoguchi
solicitou ao 1º Vice-Presidente, Vereador Luís Roberto
Tavares, que ocupasse a direção dos trabalhos. O Senhor 1º
Vice-Presidente ocupou a direção da Mesa e facultou o uso da
palavra ao Vereador Jorge Setoguchi. “Vereador Geraldo
Bertanha, quero dizer, que na última reunião do CONSEG, a
vereadora Sônia esteve presente. Realmente, esta união, da
qual falou o Vereador, entre as policias. Eles declararam aqui,
a união entre as Polícia Militar, através do Capitão Peixoto; da
Guarda Civil Municipal - GCM, através do Secretário Tiago
Toledo, e presente também, na reunião, o comandante Paulo;
bem como a Polícia Civil, através do Dr. Paulo Agostinete.
Isto é muito agradável. É uma reivindicação antiga do
CONSEG, a união entre as polícias, algo que favorece a
segurança, no município. Registrar ainda, que esta união, entre
as polícias, favorece e muito à população”, declarou. O
próximo orador foi o Vereador Luís Roberto Tavares. “Quero
agradecer a todos a votação favorável ao meu projeto, em
segundo turno. No final do ano, ele foi arquivado e
desarquivamos e votamos, agora, em segundo turno, sem
discussão. Existe lei federal, que garante a meia entrada aos
portadores de deficiência, mas não cria as normas. Deve
existir regras, deve haver uma carteira, da APD,
regulamentando isso. Eu incluí, na lei municipal, algo que não
existia na lei federal, que é o portador de deficiência
intelectual. Nas redes sociais, alguém disse que o projeto é
politiqueiro. Não é. Eu fui procurado, pela APD, havia o
cinema, e eles queriam a inclusão social. Mas não houve
demanda, por causa da meia entrada, e isto regulamenta a
questão. Agradeço o voto favorável. Quero dizer ao Vereador
Geraldo, que também estou apreensivo com as estadas rurais.
O Vereador Gérson Rossi citou, semana passada, o Programa
Melhor Caminho, do Governo. Estou meio assim, com o
Governador, neste ano de 2017. Primeiro, ele vem com a esta
história de venda do Horto Florestal. Em alguns lugares, vão
construir megacondomínios, nem sabemos o que vem pela
frente. Quando é feita a concessão, seja por trinta anos, tem-se
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que devolver, mas a venda não. Não retornará ao município.
Ninguém sabe o qual será futuro dos hortos florestais do
Estado. Em Mogi Mirim, a área é de cento e oitenta e quatro
hectares. Mogi Guaçu são quase cinco mil hectares. Está
escuro isso. Quem luta pelo meio ambiente, quem gosta do
horto, precisa ficar atento. Nosso zoológico está contido
dentro do horto. Temos concessão, por noventa e nove anos,
mas o Governo Estadual pode revogar isso e fazer o que bem
entende. Por isso, estou batendo, na tecla, estou conversando
com vereadores de outras cidades, tais como, Piracicaba. Lá,
fizeram uma moção de repúdio. Nós também vamos fazer.
Mas precisamos nos unir e olhar pelo nosso horto. Sobre o
Programa Melhor Caminho, há coisas que descobri. Um
decreto. O Governador do Estado tomou outra atitude, com
relação ao Melhor Caminho. Precisamos conversar, para
resolver a questão. Mogi Mirim não pode ficar sem o Melhor
Caminho. Aliás, nenhuma das trezentas cidades, que fazem
parte do convênio. Precisamos nos unir muito mais e bater, de
frente, com o governador. Era o que eu tinha a dizer sobre as
estradas rurais, Vereador Geraldo, porque vivemos isso. Todas
às horas somos chamados, por moradores do Parque das
Laranjeiras, moradores da Estrada Sétimo Biazotto, Estrada
Élzio Mariotoni. Sobre o aluguel do gabinete do prefeito. Eu
quero uma cidade limpa, quero o fim dos bueiros entupidos,
quero o fim dos buracos nas ruas, ruas de terra, em dia, quero
a saúde do mogimiriano, em dia, e saúde legal, então, daí sim,
o prefeito estaria, em dia, para gastar o dinheiro. Se não
resolver a cidade limpa, os bueiros, a saúde, ele não tem moral
alguma”, verbalizou. O próximo orador foi o Vereador Marcos
Antonio Franco. “Deixar claro sobre o Parque das Laranjeiras.
Lá, tem-se a Rua 43, onde tive o privilégio de estar, à noite,
com a ambulância. Não consegui chegar, na casa do paciente.
Carreguei o paciente no colo. Perguntei ao meu assessor, se
não tinha como passar máquina naquele lugar. Ele ligou no
DOV, mas, infelizmente, a máquina está quebrada. Daí eu
falo, sou funcionário público. Há onze anos trabalho junto à
população do Parque das Laranjeiras. Ali, tem estratégia, para

44

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

trafegar. Se você subir, você fica atolado. Então, tem que
descer com a ambulância, mas não chega na casa dos
pacientes. Se tiver alguém infartando, ou mãe dando à luz, não
se consegue chegar. Infelizmente, é assim. Quero que as
pessoas tenham mais consideração, para com o povo do
Parque das Laranjeiras e com a zona rural, lugares que sofrem
muito, quando chove demais. E digo: estradas se arrumam,
antes de chover”, aclarou. Também fez uso da palavra em
Explicação Pessoal a Vereadora Maria Helena Scudeler de
Barros. “Não sei o que Poder Executivo, ou Carlos Nelson
Bueno,
pensa
sobre
o
Horto
Florestal,
mas,
independentemente disso, acho que a Câmara, nós, os
dezessete vereadores, devemos ir a São Paulo, afiados e com
todas as colocações, que o Vereador Gérson Rossi expôs,
aqui. Se os senhores concordarem, poderemos procurar a Casa
Civil do Governo do Estado e o Deputado Estadual Barros
Munhoz, que é uma força política, isto, se o Presidente da
Casa alugar uma van, para a gente. Se o deputado de Itapira,
que também tem interesse, puder nos levar até a Casa Civil,
acho que seria uma solução, para mostrar a força política. Há
vinte anos, o então Governador Mário Covas colocou, na lista
da ALESP, o campo de aviação, para ser vendido, para se
transforar em dinheiro. E conseguimos que fosse retirada esta
indicação do governo. É situação, a qual podemos pensar.
Mostraríamos a nossa disposição, contra a venda do horto. Fiz
reinvindicação, semana passada, e creio será atendida. Quero
agradecer à Secretária de Saúde, Rose Silva. Mogi Mirim anda
infestada de pombos, nas praças públicas, nos prédios
públicos, nas calçadas. O povo está alimentando os pombos.
Isto é um chamariz de doenças. As aves não podem ser
mortas, mas podemos evitar, que o cidadão alimente os
pombos. É a forma educativa. Eu pedi ao Prefeito, por
intermédio da Secretaria de Saúde, através da Vigilância
Sanitária, que sejam colocadas placas educativas, em todos os
prédios públicos, em todas as praças, placas mostrando a
necessidade de não se alimentar os pombos. Sabemos que
existem município que já atuam, até mesmo, multando quem
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alimenta os pombos. Sei que a Vereadora Sônia é defensora
dos animais, mas estamos tentando impedir, que o cidadão
alimente os pombos. A cidade está passando por um processo
de desleixo. Sei que há concordância das vigilâncias
epidemiológica e sanitária, de que isto será feito, da melhor
maneira possível”, destacou. O Presidente da Câmara,
Vereador Jorge Setoguchi, disse que era favorável à viagem
dos dezessete vereadores até São Paulo, junto ao Governo do
Estado, e que, tomaria as providências cabíveis para a viagem
de todos. O próximo orador foi o Vereador Orivaldo
Aparecido Magalhães. “Eu pensei assim: nem vou fazer
comentário sobre REFIS, hoje. Fiquei temerário. Pensei que o
projeto não fosse passar, hoje. Coisas que vemos aqui, que são
impraticáveis. O Direito tem uma frase: que abunda, não
prejudica. Eu duvido muito, que a OAB vá interferir, num
assunto desses, por causa dos honorários advocatícios. Este é
projeto, para beneficiar a população. Não vejo como Gérson
poderia... É lamentável. Simplesmente, lamentável. Com
relação à questão do Horto de Mogi Mirim, foi bem colocado.
O prefeito Carlos Nelson fez duras críticas, não só durante a
campanha, mas no dia de sua posse também, relativas aos
loteamentos. Neste exato momento, estão sendo criados outros
Parques das Laranjeiras, em Mogi Mirim. A exemplo de um
condomínio chamado Chácaras Palmeiras. Estão vendendo os
lotes a trinta e seis mil reais, mil metros quadrados. E pasmem
os senhores. Não fizeram a infraestrutura. E pasmem mais
ainda, senhores. Não foi feito contrato de compra e venda do
imóvel. Só é dado um recibo. Absurdo. E outros loteamentos
que estão acontecendo e que vão onerar o município e muito.
Com coleta de lixo, sistema de esgoto. E o contribuinte
mogimiriano é quem deve arcar, com seu carnê, pagando
IPTU todos os anos. Relação questão à ETEC. Engraçado. É
sempre o governo que tem que sustentar uma situação. Certo,
concordo. Brasil está muito atrasado, no tocante à ciência e à
tecnologia. É o que comentam na Feira de Hanover. Os tornos
Mazak, todos computadorizados e foi necessário formar mão
de obra fora de Mogi Mirim, porque aqui não se tinha a
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especializada. Por quê? Acontece, que pessoas metem a mão,
no dinheiro público. Hora são os médicos, na Santa Casa, que
estão sem receber salários. Dirigentes da ETEC, que eram
responsáveis, por bem administrar o dinheiro da APM, e não
administraram. E a impunidade? Não acontece nada para estas
gentes? No Governo Paulo Silva, eu me lembro bem, as
empresas doavam dinheiro, muito dinheiro, e faziam parcerias
com a ETEC, naquela época. Mas como vão doar dinheiro
diante duma situação temerária. Não mesmo. Como recuperar
a credibilidade junto às empresas? Uma questão, a ser
estudada. O dirigente da ETEC deve ir até às empresas e
mostrar a nova gestão. Eu acho que as pessoas, que fazem a
má gestão, devem ser punidas, os maus gestores. A Justiça
tem que punir. Quem doou dinheiro para APM foram as
pessoas, que ganham pouco, e para tirar vinte reais do salário
é difícil, o dinheiro faz falta”, sublinhou. Como os próximos
inscritos, Vereadores Samuel Nogueira Cavalcante e Sônia
Regina Rodrigues, desistissem da palavra, ocupou lugar na
tribuna o Vereador Tiago César Costa. “Serei breve nas
minhas colocações. A questão da votação REFIS. Achei por
bem fazer as colocações, haja vista a situação real, quando
vemos acontecer, na prática, a questão das execuções fiscais.
A frustação da pessoa, quando ela fica sabendo que, mesmo
finda a ação, ela ainda deve mais dez mil, por exemplo, só em
honorários advocatícios. Questão levantada pelo Vereador
André Mazon, eu achei até importante. Estamos abertos às
sugestões e, como não somos donos da verdade, às vezes,
podemos errar, em nossos posicionamentos e convicções. Por
isso questionei o vereador, qual a lei que seria ferida, para
verificar a questão, porque eu não costumo votar contra a
legislação. Costumo seguir a Constituição Federal. De nada
adianta aprovarmos leis aqui, chegarmos até o Judiciário e ele
nos dizer, que a lei é inconstitucional, que ela não serve para
nada. Estou aberto às discussões, dentro da Comissão de
Justiça e Redação. E, inclusive, peço ajuda aos outros
vereadores, aqueles que leem os pareceres e os projetos, para
que nos procurem, antes, para discutirmos questões de
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importância. Não sabemos tudo e, muitas vezes, nossa visão é
limitada, enquanto outros podem ter outros pontos de vista e
observação. Uma visão mais apurada, talvez pelas
experiências. Peço colaboração, para que a gente erre menos
nesta Casa. E falo como membro da comissão, pois não sou
nem o presidente, que é Gérson Rossi, nem vice-presidente,
que o Vereador Luiz Roberto Souza Leite, mas, como
membro. E como membro eu me coloco à disposição dos
demais, para conversarmos, tirarmos dúvidas, que sejam
importantes para nós. Isto, para evitar chegarmos no momento
de um projeto ser votado, daí um levanta, suscita uma coisa,
outro levanta e suscita outra coisa. Confusão. Estou aberto,
entendi o posicionamento do Vereador André Mazon, da
Vereadora Maria Helena, mas me coloco aqui, como alguém
que está aprendendo ainda. Coloco-me como quem está
aprendendo a caminhar e com vontade de errar menos
possível. Se a gente errar menos, aqui, nesta Casa, as leis
serão mais úteis, lá fora. Vamos evitar estas questões. Estamos
aqui, para dialogar, para que este plenário tenha
responsabilidade, em aprovar algo que seja bom para a vida
das pessoas. Com relação ao aluguel das salas, para novo
gabinete do prefeito, digo que, mais uma vez, as pessoas
insistem em colocar o Poder Legislativo, no centro das
discussões. Por que o Palácio de Cristal foi alugado, vocês
querem romper e o prefeito está alugando imóvel, onde vai
abrigar as secretarias dele? Esperem, um pouco. Acho que
fazem isto de má-fé, mesmo. Para poderem jogar o povo
contra a Câmara. O Poder Legislativo está tentando romper
algo, que foi contratado pelo Poder Legislativo. Enquanto
isso, o Poder Executivo está alugando salas, para o Poder
Executivo. O que a Câmara vai poder fazer, para impedir o
prefeito de mudar seu gabinete, para outro lugar? Podemos até
comentar, que não é momento, ou que não é momento de sair
do centro da cidade, afastar-se da população, afastar-se dos
vereadores. Podemos até falar isso, mas precisa-se ficar claro,
que ato da Câmara é competência da Câmara, romper contrato
do Palácio de Cristal é competência da Mesa da Câmara e
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aluguel de gabinete é ato do prefeito. Nós estamos ouvindo a
voz do povo, não significa que estamos de acordo, com o
aluguel. Estamos tentando sanar algo, que foi feito,
equivocadamente, e comentar, indicar ao Poder Executivo,
que não é hora para se mudar, mas, caso o prefeito decida
fazer a mudança, nós, enquanto Câmara, nada poderemos
impedir. Então, que isto fique claro para a população, para as
redes sociais”, declarou. 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 Senhores Antônio Cunha
Claro e Maria Jenny Pascoal Rizola, falecidos recentemente.
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente, Vereador
Jorge Setoguchi, agradeceu a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, encerrou os trabalhos da presente Sessão às
21h57, 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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