
  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

1 

         ATA DA TERCEIRA (3ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Jorge Setoguchi; 

secretariada pelo Sr. Vereador Cristiano Gaioto. 

 

 

Aos vinte 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 Terceira (3ª) 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 17 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 Gérson Luiz Rossi Júnior, 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 Segunda (2ª) Sessão 

Ordinária, realizada em 13 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 24, de 2017, do Vereador Gérson Luiz Rossi 

Júnior, “instituindo a Semana Municipal de Incentivo à 

Doação às Entidades do Terceiro Setor e a criação do Título 

Empresa Amiga das Entidades, no âmbito do Município de 

Mogi Mirim”; (ao exame das Comissões Permanentes); 2. 

Projeto de Lei nº 25, de 2017, do Vereador Cristiano Gaioto, 

“instituindo, no Calendário Oficial do Município de Mogi 

Mirim, a EXPOETE – Feira Tecnológica de Apresentação de 

Projetos”; (ao exame das Comissões Permanentes); 3. Projeto 

de Lei nº 26, de 2017, do Vereador Cristiano Gaioto, 

“instituindo, no Calendário Oficial do Município de Mogi 

Mirim, o FEC – Festival de Expressão Corporal”; (ao exame 

das Comissões Permanentes); 4. Projeto de Lei nº 27, de 2017, 

do Vereador Geraldo Vicente Bertanha, “dando denominação 

oficial à Rua 16, localizada no Condomínio Morro do Sol, de 

Rua Alexandre Augusto Zaniboni”; (ao exame das Comissões 

Permanentes). Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores os seguintes 

REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados 

pela Casa): Requerimento Nº 73/2017 -  Assunto: REQUER-

SE AO EXMO. SENHOR PREFEITO CARLOS NELSON 

BUENO OU POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

COMPETENTE AS INFORMAÇÕES DA LISTAGEM DE 

CREDORES, BEM COMO A ORDEM CRONOLÓGICA 

QUE SERÃO FEITOS OS PAGAMENTOS E OS VALORES 

DOS RESPECTIVOS, INCLUSIVE ESCLAREÇA SE HÁ 

OU NÃO CREDORES SEM JUSTO TÍTULO E QUEM SÃO 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 74/2017 
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-  Assunto: Requer do Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno, por 

meio da secretaria competente, informações sobre o 

pagamento da tarifa social nos últimos 4 anos como: 

quantidade de beneficiados e investimento realizado e 

informações sobre a proposta de continuidade do projeto no 

Município. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. 

Requerimento Nº 76/2017 -  Assunto: REQUEIRO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, 

INFORMAÇÕES DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUA PARALELA À SP-340, 

EM FRENTE A EMPRESA MORECAP RENOVADORA DE 

PNEUS. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 

77/2017 -  Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, INFORMAÇÕES 

DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA EM RUA PARALELA À SP-340, EM FRENTE 

AS EMPRESAS RENOVIAS. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Requerimento Nº 78/2017 -  Assunto: Requer 

ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, 

para que Vossa Excelência solicite junto a Secretaria 

competente, cópia do contrato da Banda Lyra Mogimiriana 

com a Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura. 

Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. 

Requerimento Nº 79/2017 -  Assunto: Requer ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, para que 

Vossa Excelência solicite junto a Secretaria competente, 

quantos atendimentos odontológicos foram feitos no bairro 

Vergel – Mogi Mirim nos últimos 4 anos. Autoria: SAMUEL 

NOGUEIRA CAVALCANTE. Requerimento Nº 80/2017 -  

Assunto: REQUEIRO ao Presidente, na forma regimental de 

estilo após ouvido o Douto Plenário, seja oficiado ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, juntamente 

com a Secretaria Competente, cópia do organograma da atual 

Secretaria de saúde. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA 

CAVALCANTE. Requerimento Nº 81/2017 -  Assunto: 

Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson 

Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a Secretaria 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

4 

competente, informação sobre quantos carros possuem a 

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim. Autoria: SAMUEL 

NOGUEIRA CAVALCANTE. Requerimento Nº 82/2017 -  

Assunto: Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos 

Nelson Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a 

Secretaria competente, informação sobre o quadro de 

funcionários para abertura do U.P.A (Unidade de Pronto 

Atendimento). Autoria: SAMUEL NOGUEIRA 

CAVALCANTE. Requerimento Nº 83/2017 -  Assunto: 

Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson 

Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a Secretaria 

competente, informação sobre qual o número de pacientes na 

fila de cirurgias. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA 

CAVALCANTE. Requerimento Nº 84/2017 -  Assunto: 

Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson 

Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a Secretaria 

competente, informação sobre os imóveis locados da 

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim. Autoria: SAMUEL 

NOGUEIRA CAVALCANTE. Requerimento Nº 85/2017 -  

Assunto: Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos 

Nelson Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a 

Secretaria competente, informação sobre quais servidores da 

saúde tem banco de hora e qual o prazo para utilização. 

Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. 

Requerimento Nº 86/2017 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, para que 

Vossa Excelência solicite junto a Secretaria competente, 

informação sobre a Campanha de vacinação contra febre 

amarela, realizada no dia 11 de fevereiro de 2017. Autoria: 

SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Requerimento Nº 

87/2017 - Assunto: REQUEIRO INFORMAÇÕES A 

RESPEITO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DA CRECHE 

DO CAIC. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento Nº 88/2017 - Assunto: Requeiro informações 

acerca do Posto do Acessa São Paulo, existente na Secretaria 

de Assistência Social. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Requerimento Nº 89/2017 - Assunto: Encaminha-se 
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ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno: 

Minuta de Projeto de Lei o qual: “Dispõe sobre a instituição 

do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e dá outras 

providências correlatas”. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 

90/2017 - Assunto: ALTERAÇÃO NO ITINERÁRIO DOS 

ÔNIBUS URBANO SENTIDO AV. ADIB CHAIB. Autoria: 

LUIZ ROBERTO DE SOUZA LEITE. Requerimento Nº 

91/2017 -  Assunto: Requeiro que se encaminhe o Projeto de 

Lei nº 24/2017 aos seguintes conselhos municipais: Conselho 

da Criança e do Adolescente, Cultura, Turismo, Saúde, 

Educação, Assistência Social, Esporte e dos Direitos da 

Pessoa Idosa, através de seus Presidentes, para manifestação 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 

92/2017 - Assunto: REQUEIRO INFORMAÇÕES SOBRE 

TÉRMINO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DA UBS DO 

HORTO VERGEL QUE TINHA PREVISÃO DE TERMINO 

EM 11 DE MARÇO DE 2015. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Requerimento Nº 93/2017 - Assunto: 

REQUEIRO AO EXMO. SR. PREFEITO LUIZ GUSTAVO 

ANTUNES STUPP JUNTAMENTE A SECRETARIA 

COMPETENTE PARA QUE ENVIE INFORMAÇÕES 

SOBRE O ANDAMENTO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO 

DA UBS DA VILA DIAS, LOCALIZADA NA RUA CUBA. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 

94/2017 - Assunto: INFORMAR O NOME DOS CARGOS 

EM COMISSÃO, FUNÇÕES E SEUS RESPECTIVOS 

SUBSÍDIOS. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº 95/2017 - Assunto: REQUEIRO A 

EMPRESA VIVO QUE REALIZE MANUTENÇÃO E 

LIMPEZA NOS ARREDORES E NO TELEFONE PUBLICO 

LOCALIZADO NA ESTRADA DO BOA. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 96/2017 -  Assunto: 

SOLICITO AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO, PARA QUE ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, NOS FORNEÇA 

RELATÓRIO INFORMANDO TODOS OS CARGOS 
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COMISSIONADOS OCUPADOS NA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL NO PERÍODO DE JANEIRO/2013 A 

DEZEMBRO/2016. Autoria: MOACIR GENUARIO. 

Requerimento Nº 97/2017 - Assunto: ENCAMINHA 

ABAIXO-ASSINADO DE MORADORES DA RUA 

OTÁVIO CHAGAS DE MIRANDA. Autoria: MARCOS 

ANTONIO FRANCO. Requerimento Nº 98/2017 - Assunto: 

Encaminha-se ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Carlos 

Nelson Bueno: Minuta de Projeto de Lei, o qual estabelece, no 

âmbito do município de Mogi Mirim, penalidade 

administrativa de multa, para aqueles que praticarem maus-

tratos aos animais, e dá outras providências”. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Requerimento Nº 99/2017 - Assunto: Solicito ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno, informações sobre valores pago e o que realmente foi 

feito, bem como cópia integral da licitação e contrato assinado 

com a empresa para desassoreamento do Complexo Lavapés. 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Requerimento Nº 100/2017 - Assunto: 

REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO, INFORMAÇÕES SOBRE O MAPA 

OFICIAL DAS ESTRADAS RURAIS DE MOGI MIRIM E 

INCLUSÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO GOOGLE 

MAPS.  Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 

101/2017 -  Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Carlos Nelson 

Bueno ou Secretaria competente, que informe o valor total 

atualizado das Execuções Fiscais em trâmite e suspensas, por 

força de parcelamento, e qual seria o montante destes débitos 

parcelados, bem como o valor total da dívida ativa inscrita não 

ajuizada. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 

102/2017 - Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Carlos Nelson 

Bueno, ou Secretaria competente, que informe o valor total 

gasto com a Merenda Escolar, nos últimos quatro anos, bem 

como, informe sobre qual foi a estrutura existente, utilizada 

para fiscalização da merenda recebida, nas escolas, quais 

servidores verificaram sua qualidade e, depois de 
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municipalizada, quais foram os vencedores das licitações, para 

a compra dos produtos. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº 103/2017 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Carlos Nelson, ou Secretaria competente, que informe 

qual é a logística de distribuição dos produtos de limpeza e, 

demais acessórios úteis às CEMPIs, bem como informe sobre 

qual a quantidade desses produtos comprados e, destinados 

para esses fins, nos últimos quatro anos. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 104/2017 - Assunto: 

Requer ao Exmo. Prefeito Carlos Nelson, ou Secretaria 

competente, informações acerca da empresa, que realizava os 

serviços de manutenção da iluminação pública da cidade, 

quais serviços foram prestados durante o período contratual e 

em quais localidades foram realizados. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 105/2017 - Assunto: 

Requer informações da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (Correios) sobre os motivos do atraso constante na 

entrega das correspondências e quais prazos previstos para a 

regularização dos serviços. Autoria: GERALDO VICENTE 

BERTANHA. Requerimento Nº 106/2017 - Assunto: 

REQUER INFORMAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

ACERCA DE POSSÍVEL PARCERIA, COM USINA DE 

RECICLAGEM DE ENTULHO, PARA CONSERVAÇÃO 

DE ESTRADAS VICINAIS. Autoria: MARCOS ANTONIO 

FRANCO. Requerimento Nº 107/2017 - Assunto: Requer 

informações da Secretaria de Saúde/Vigilância 

Epidemiológica: sobre vacinação dos animais contra a raiva. 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Requerimento Nº 108/2017 - Assunto: 

REQUEIRO A EMPRESA ELEKTRO QUE REALIZE 

SUBSTITUIÇÃO DOS POSTES DE MADEIRA 

LOCALIZADOS NO BAIRRO MOGI MIRIM II. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 111/2017 -  

Assunto: REQUER AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, 

ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA COMPETENTE, 

INFORMAÇÕES REFERENTES AOS ÚLTIMOS QUATRO 

ANOS, SOBRE O SISTEMA DE CÂMERAS DE 
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MONITORAMENTO, INSTALADO NA CIDADE. Autoria: 

SÔNIA REGINA RODRIGUES. Requerimento Nº 112/2017 -  

Assunto: Requeiro ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos Nelson 

Bueno, que junto à secretaria competente, apresente 

informações sobre a existência, ou não, de projeto de reforma 

do Centro Cultural Prof. Lauro Monteiro de Carvalho e Silva. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº 113/2017 

- Assunto: ASSUNTO: Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, através de sua secretaria competente, 

informações sobre o dissídio dos servidores do Executivo, em 

2017. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. 

Requerimento Nº 114/2017 - Assunto: ASSUNTO: Requer ao 

(SAAE) Serviço Autônomo de Água e Esgotos, informações 

sobre o dissídio dos servidores da autarquia, em 2017. 

Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. Requerimento Nº 

115/2017 -  Assunto: REQUEIRO INFORMAÇÕES SOBRE 

A DISPONIBILIDADE DE CESSÃO DE ÁREA PARA SER 

UTILIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE UMA HORTA 

COMUNITÁRIA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Na 

sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme 

deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES 

endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação Nº 268/2017 

- Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno, por intermédio da Secretaria 

competente, que realize a manutenção nos postes de 

iluminação, na Rua Dr. João Teodoro, altura do numeral 297, 

Centro.  Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 

269/2017 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio da 

Secretaria competente, que realize a manutenção nos postes de 

iluminação, na Rua José Victório Morgon, altura do numeral 

85, Jardim Paulista.  Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Indicação Nº 270/2017 - Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito 

Municipal, Carlos Nelson Bueno, estudos junto ao 

Departamento de Obras, para que seja feita uma reforma 

completa no Complexo Ocílio Rotolli – Tucurinha.  Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 271/2017 - Assunto: 
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Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, 

estudos junto ao Departamento de Obras, para que seja feita 

uma reforma completa no Vestiários do Campo do Mirante, 

Estádio José Geraldo Solidário. Autoria: CRISTIANO 

GAIOTO. Indicação Nº 272/2017 - Assunto: Indico ao Sr. ao 

Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, estudos 

junto ao Departamento de Obras para que se faça uma reforma 

completa nos vestiários do Campo do Tucurão, Estádio 

Angêlo Rotolli. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 

273/2017 - Assunto: Indico ao Sr. ao Senhor Prefeito 

Municipal, Carlos Nelson Bueno, estudos junto ao 

Departamento de Obras para que seja construída uma quadra 

de areia, ao lado dos vestiários do Tucurão, para prática do 

Futvolley. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 

274/2017 - Assunto: Indico ao Sr. ao Senhor Prefeito 

Municipal, Carlos Nelson Bueno, estudos junto ao 

Departamento de Obras, para que seja construída uma quadra 

de areia, ao lado dos vestiários do campo Ismael Poletini, na 

Santa Cruz.  Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 

275/2017 -  Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, 

Carlos Nelson Bueno, estudos junto a Secretária de Obras, 

para canalização e pavimentação do final da Rua Antonio 

Mói, na Santa Luzia. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. 

Indicação Nº 276/2017 - Assunto: Solicito ao Sr. Prefeito 

Municipal que, por meio da secretaria competente, que realize 

a operação tapa-buracos, na rua Tenente José Valpassos 

Viana, no SEHAC, nas proximidades do número 278. Autoria: 

GERALDO VICENTE BERTANHA. Indicação Nº 277/2017 

- Assunto: SOLICITA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, 

QUE ATRAVÉS DE SEU DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, PROVIDÊNCIAS QUE FAÇAM A 

INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE LUZ EM POSTES 

EXISTENTES NAS CHÁCARAS CACHOEIRA DE CIMA 

Autoria: LUIZ ROBERTO DE SOUZA LEITE. Indicação Nº 

278/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 
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IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO REDUTOR DE 

VELOCIDADE NA RUA CLÁUDIO DOS SANTOS, 

LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUES DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº 279/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SAÍDA 

161- A DA SP-340 PISTA NORTE, QUE ACESSA A RUA 

SANTA CRUZ. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

280/2017 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, IMEDIATA 

MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA 

MUNICIPAL RURAL OSCAR FERREIRA DE MELLO 

(MMR-371), PRÓXIMO AO BAIRRO CAPÃO GROSSO.  

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 281/2017 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, IMEDIATA MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA JOÃO MALVEZZI, 

LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA CRUZ. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 282/2017 - Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, IMEDIATA MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA PARANÁ, 

LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA CRUZ. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 283/2017 - Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, IMEDIATA MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA PERNAMBUCO, 

LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA CRUZ. Autoria: 

JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 284/2017 - Assunto: 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson 

Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a Secretaria 
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competente, providências para que a Guarda Municipal faça 

operações nos finais de semana no Ralf – Centro.  Autoria: 

SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 

285/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

CLAUDIO DOS SANTOS, NO JARDIM EUROPA. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 286/2017 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS, NA RUA RACHID ELIAS AJUB, NO 

CECAP. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

287/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL DA 

RODOVIA EZIO MARIOTONI. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 288/2017 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM 

TODA A EXTENSÃO DA RUA VENEZUELA, DESDE A 

VILA DIAS ATÉ O SEAC. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 289/2017 - Assunto: Solicito ao 

Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno, para que junto a 

Secretaria competente providencie a troca de placa da rua com 

a denominação correta. Autoria: LUIZ ROBERTO DE 

SOUZA LEITE. Indicação Nº 290/2017 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO NAS RUAS DO 

ASSENTAMENTO DO HORTO VERGEL. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 291/2017 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NA ESTRADA DO 

BOA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

292/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

AIMORÉS, NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO 
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TAVARES. Indicação Nº 293/2017 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA 

AVENIDA GUARANI, NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 295/2017 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO 

BUEIRO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARON, NO 

JARDIM DO LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 296/2017 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno por 

intermédio da Secretaria competente, que sejam realizados a 

limpeza e o corte do mato, na EMEB Professora Helena dos 

Santos Alves e também, na EMEI, localizadas na Rua Juvenal 

Toledo, numeral 120, Bairro Maria Beatriz. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Indicação Nº 297/2017 - Assunto: Solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal estudos para a implantação de 

redutores de velocidade e sinalizações de solo e vertical, na 

rua Fátima do Carmo Vômero Bacar, no Jardim Itapema, nas 

proximidades do número 290. Autoria: GERALDO VICENTE 

BERTANHA. Indicação Nº 298/2017 - Assunto: Indico ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, para 

que Vossa Excelência solicite junto a Secretaria competente, 

providências para viabilizar a coleta de entulhos na rua 

Alcides Hortêncio – Maria Beatriz. Autoria: SAMUEL 

NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 299/2017 - 

Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos 

Nelson Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a 

Secretaria competente, providências para viabilizar a coleta de 

entulhos na rua Anthero Zorzetto – Santa Clara. Autoria: 

SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação Nº 

300/2017 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria de 

Obras e Planejamento, Gerência de Limpeza Pública, a 

limpeza e a troca das lixeiras, existentes no Complexo 

Lavapés – Zerão. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA 

DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 301/2017 - Assunto: 
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Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o 

atendimento de cessão de veículo, para internação de 

drogadictos e visitação de familiares, na Fazenda Esperança, 

em Guaratinguetá - SP Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Indicação Nº 302/2017 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, 

através da Secretaria de Segurança Pública, viabilidade para 

disponibilizar Guarda Civil Municipal para patrulha volante 

no Complexo Lavapés – Zerão. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

303/2017 - Assunto: INDICO A SECRETARIA 

COMPETENTE A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA 

BURACOS NA RUA ELIANA AGOSTIN, NO JARDIM 

SBEGHEN. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 304/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL E DAS 

MARGENS NA ENTRADA DAS CHACARAS YPÊ. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

305/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

FRANCISCO DIAS REIS, NO BAIRRO DO MIRANTE. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

306/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

GUIOMAR MARETI MARANGONI, NO JARDIM DO 

LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

307/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

MANOEL V. DE MELO, NO JARDIM DO LAGO. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 308/2017 - 

Assunto: Solicita melhorias na iluminação pública da Rua 

Coronel Leitão, localizada no Centro. Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 309/2017 
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- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA NO TERRENO 

ONDE ESTAVA LOCALIZADO O ANTIGO CRAS DA 

ZONA LESTE NA RUA CONDE ALVARES PENTEADO, 

NO BAIRRO DO MIRANTE. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 310/2017 - Assunto: Solicita ao 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, estudos 

junto a Secretaria de Obras, para uma limpeza geral na Rua 

Humberto Barros Franco, no Bairro do Inocoop. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 311/2017 - Assunto: 

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, 

estudos junto a Secretaria de Obras, para que se faça operação 

tapa buraco na Rua 1° de Janeiro, na Santa Luzia. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 312/2017 - Assunto: 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson 

Bueno, para que Vossa Excelência solicite junto a Secretaria 

competente, providências para viabilizar troca de lâmpadas 

queimadas da Praça 9 Julho, na rua Padre Roque – Half. 

Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Indicação 

Nº 313/2017 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

competente: estudos técnicos para a melhoria do trânsito na 

Rua Yara Leonor Costa Manso, Bairro Anselmo Lopes Bueno. 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Indicação Nº 314/2017 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno, estudos visando a construção de uma creche, no 

Parque do Estado II. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 315/2017 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO 

NO RALPH LOCALIZADO NO MOGI MIRIM II. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 316/2017 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS NA RUA NIVALDO ZORZETO, NA 

VILA DIAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 
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Indicação Nº 317/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA 

DA VIELA LOCALIZADA NA RUA RUBENS DA SILVA 

TAVEIRA NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 318/2017 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE LIMPEZA NO PASSEIO PUBLICO DA RUA 

ARISTIDES GURJÃO, NA VILA DIAS. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 319/2017 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE 

REDUÇÃO DE VELOCIDADE NA RUA JANETE CLAIR, 

NO LINDA CHAIB. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 320/2017 -  Assunto: Indico ao Sr. ao Senhor 

Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, junto ao 

Departamento de Obras, para que se faça uma limpeza geral 

nas Escolas CAIAC e Ana Isabel, na zona leste. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 321/2017 - Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, IMEDIATA MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO, NA RUA PEDRO TARQUINO 

ZANI, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA SÃO JOSÉ.   

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 322/2017 -  

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE 

SOLO NO CRUZAMENTO ENTRE A RUA SETE DE 

SETEMBRO E RUA SANTOS DUMONT. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 323/2017 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

IMEDIATA MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO 

ASFÁLTICO DA RUA JOSÉ POLETINI, LOCALIZADA 

NO BAIRRO JARDIM DO LAGO. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 324/2017 - Assunto: Indico ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, para 
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providências, para que o proprietário do terreno, na rua 

Amábile Mantovani Guarnieri, no Jardim Nossa Senhora das 

Graças, ao lado do número 398, seja notificado para fazer a 

limpeza. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. 

Indicação Nº 325/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

INSTALAÇÃO DE PLACA DE “RUA SEM SAÍDA”, NA 

RUA ALBERTINA DA ROCHA CAMPOS, NO JARDIM 

LUCIANA, PRÓXIMO À AVENIDA BRASIL. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 326/2017 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno, providência para: instalação 

de bueiro, na Rua Antônio Donati, Bairro Residencial 

Floresta, visando o escoamento de águas pluviais, no local. 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Indicação Nº 327/2017 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno, providência para: instalação de bueiro, na Rua Ricieri 

Ceregatti, Bairro Jardim Planalto, visando o escoamento de 

águas pluviais no local. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 328/2017 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria de 

Obras e Planejamento: estudos e viabilidade para construção 

de banheiro feminino e rampas de acesso na sede do Tiro de 

Guerra.  Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 329/2017 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, 

CARLOS NELSON BUENO, PARA QUE JUNTO À 

SECRETARIA COMPETENTE REALIZE ESTUDOS PARA 

IMPLANTAÇÃO DO “BEA DE PORTAS ABERTAS”. 

Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 

330/2017 - Assunto: SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO 

CARLOS NELSON BUENO QUE, POR MEIO DA 

SECRETARIA COMPETENTE, REALIZE ESTUDOS 

QUANTO A IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO, DE SOLO HORIZONTAL E VERTICAL, NA 
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ENTRADA PRINCIPAL DAS CHÁCARAS SÃO 

MARCELO – RUA OTÁVIO GARCIA CINTRA. Autoria: 

SÔNIA REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 331/2017 - 

Assunto: SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO CARLOS 

NELSON BUENO QUE, POR MEIO DA SECRETARIA 

COMPETENTE, REALIZE ESTUDOS QUANTO A 

IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE 

SOLO HORIZONTAL E VERTICAL, NA RODOVIA 

DOUTOR AMADOR JORGE SIQUEIRA FRANCO, NO 

ACESSO AO HARAS SÃO FRANCISCO. Autoria: SÔNIA 

REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 332/2017 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, 

CARLOS NELSON BUENO PARA QUE JUNTO À 

SECRETARIA COMPETENTE REALIZE OS SERVIÇOS 

DE ANÁLISE, PODA OU ERRADICAÇÃO DE QUATRO 

ÁRVORES, NO CONDOMÍNIO NAZARETH. Autoria: 

SÔNIA REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 333/2017 - 

Assunto: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno, 

através da Secretaria competente, o imediato recapeamento 

asfáltico da Rua Delphina Mantovani Vômero, localizado no 

Bairro Jd. Santa Ana. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Indicação Nº 334/2017 - Assunto: Solicita ao Exmo. Sr. 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

competente, o imediato recapeamento asfáltico da Rua 

Reverendo Jorge Bertolaso Stella, localizada, no Bairro Jd. 

Santa Ana. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 

335/2017 - Assunto: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos 

Nelson Bueno, através da Secretaria competente, o 

fechamento dos buracos na Rua Felício Antônio Di Próspero, 

quase na esquina com a R. Carmelina Bazucco Davoli, Jd. 

Maria Bonatti Bordignon. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Indicação Nº 336/2017 - Assunto: Solicita ao Exmo. Sr. 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

competente, o fechamento dos buracos na Rua João 

Mantovani, próximo aos portões da empresa Balestro, no Jd. 

Santa Ana. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 

337/2017 - Assunto: SOLICITO AO EXMO. SENHOR 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

18 

PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO, 

PARA QUE ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

EFETUE A LIMPEZA (RETIRADA DO LIXO) E 

ROÇAGEM DO MATO NA RUA SEBASTIÃO NIERI, NO 

BAIRRO CDHU. Autoria: MOACIR GENUARIO. Indicação 

Nº 338/2017 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO ESTUDOS PARA ALTERAÇÃO NO 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA UBS DE MARTIN 

FRANCISCO PARA MELHOR ATENDER OS 

TRABALHADORES DAS REDONDEZAS. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. A seguir, o Senhor Presidente 

submeteu à apreciação e votação dos nobres Vereadores as 

seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela 

Casa): Moção Nº 15/2017 - Assunto: VOTOS DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A GUARDA 

MUNICIPAL PELO EXCELENTE TRABALHO 

PRESTADO A NOSSA CIDADE. Autoria: CRISTIANO 

GAIOTO. Moção Nº 16/2017 - Assunto: Moção de pesar 

falecimento de Silvia Aurora Chiavegato Andrade. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº 17/2017 -

Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA 

SENHORA IVANI GONÇALVES CITELLI, OCORRIDO 

NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2017. Autoria: MOACIR 

GENUARIO. Moção Nº 18/2017 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR ROLDÃO 

ALVES DE MAGALHAES, OCORRIDO NO DIA 13 DE 

FEVEREIRO DE 2017. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 19/2017 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR 

ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS (TONINHO DA 

FUNERARIA), OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO 

DE 2017. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Moção Nº 20/2017 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA O SINDICATO 

RURAL, O SENAR, OS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS E CONDOMÍNIOS ENVOLVIDOS NA RECENTE 
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INICIATIVA DE REALIZAR FEIRAS DO PRODUTOR 

RURAL DENTRO DOS CONDOMÍNIOS.  Autoria: SÔNIA 

REGINA RODRIGUES. 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. Fez uso 

da palavra o Vereador Cinoê Duzo. “Primeiramente, agradecer 

a todos os vereadores, pelo abraço dado, na sessão anterior, 

pela solidariedade, pela delicadeza, que tiveram para com 

minha pessoa. Depois, quero me dirigir ao Presidente Jorge e 

o parabenizar, pelo dia de hoje, transcurso do seu aniversário. 

Deus o abençoe. Da mesma forma, desejo ao prefeito Carlos 

Nelson Bueno, que faz aniversário amanhã. Deus lhe conceda 

saúde e sabedoria, para ajudar a tirar a cidade do buraco. Mas, 

nem tudo são flores. Infelizmente, a educação ficou mais 

triste, pobre. Ficou um lugar vazio. Um ato lamentável e 

violento culminou com a morte do professor Flávio Citelli, 

grande mestre, que por muito tempo lecionou na EE 

Monsenhor Nora. Formou muitos cidadãos mogimirianos. 

Talvez não saibamos quem são todas essas pessoas, que 

ocupam desde cargos simples, aos mais elevados. Fica o meu 

agradecimento ao professor e minhas homenagens à família 

Citelli. Peço ainda, no tempo que me é devido, em tribuna, 

que seja guardado um respeitoso minuto de silêncio, pelo 

falecimento de Flávio Citelli. Fica registrada a homenagem 

desta Câmara ao professor José Flávio Citelli”, sublinhou. O 

pedido verbal do Vereador Cinoê Duzo foi acatado, pela 

Presidência da Câmara, e o Minuto de Silêncio foi guardado, 

com todos os vereadores, em pé, e a sessão foi retomada logo 

após. Como o próximo orador, Vereador Cristiano Gaioto, 

desistisse da palavra, fez uso da mesma, ato contínuo, o nobre 

Edil Geraldo Vicente Bertanha. “Realmente, fomos 

surpreendidos pela morte de Flávio Citelli. Pegou a todos de 

surpresa. Foi vítima de latrocínio. Tinha me preparado até, 

para fazer um elogio à Guarda Civil Municipal - GCM e à 

Polícia Militar, pelo trabalho que estão desenvolvendo, 
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principalmente, nos finais de semana. Nós, vereadores, 

pedimos um trabalho e este trabalho está sendo feito. Já disse 

ao Vereador Manoel Palomino, que as polícias estão de 

parabéns, pelo trabalho, que, praticamente, zerou os furtos e 

roubos a transeuntes e pedestres, na região central. E daí você 

é pego de surpresa, com um latrocínio bárbaro, cidadão 

agredido até a morte. E se pergunta: cadê a polícia? Vi muito 

disso, nas redes sociais: enquanto a polícia fazia blitz, um 

cidadão estava sendo morto. Eu fui repórter policial, por vinte 

anos, e posso garantir a vocês, que uma coisa não tem nada a 

ver com a outra. Infelizmente, o professor Flávio foi vítima, 

assim como vemos outras vítimas, não só de latrocínio, mas de 

roubos, sequestros, assassinatos. Eu pergunto: o que nós 

estamos fazendo, para resolver o problema? Hoje, tentei 

conversar com o Delegado Titular, Dr. Paulo Agostinetti, mas 

não consegui, pois ele tinha feito plantão, tem audiências 

amanhã, portanto, só retorna, na quarta-feira. O município foi 

oficiado pelo Ministério Público, para saber o que está sendo 

feito, com relação à cobrança, na Polícia Civil. Sabemos que a 

Polícia Civil está carente, no efetivo. Existem roubos, furtos, 

na cidade, e ninguém prende ninguém. Não existe 

esclarecimento dos crimes. De nada adianta vir aqui e criticar 

a polícia! A polícia investigativa não existe na cidade há 

tempos, infelizmente, por carência de efetivo. O Estado de São 

Paulo não investe em Mogi Mirim. Há quanto tempo não 

vemos viaturas, para Mogi Mirim, para a Polícia Civil? E 

homens, para a Polícia Civil? Não tem. Pergunto aos nobres 

vereadores: o que estamos fazendo, para resolver o problema? 

A Vereadora Maria Helena sugeriu compuséssemos uma 

caravana, para irmos até São Paulo, tentar salvaguardar o 

Horto Florestal de Mogi Mirim. Então, eu faço a mesma 

proposta: uma caravana, para irmos ao Secretário Estadual de 

Segurança, para cobrar dele algo, para Mogi Mirim. Crimes 

vão continuar e não vamos conseguir esclarecer. Vemos 

jovens, garotos ao serviço do tráfico, na cidade. Se o garoto é 

levado até a delegacia, o pai e a mãe são chamados e se 

devolve o garoto à sociedade e ao tráfico. Precisamos fazer 
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alguma coisa e resolver este problema na cidade. Mogi Mirim 

está carente, na Polícia Civil. Não temos policial para serviço 

de investigação. Sabem quando vamos saber quem foi que 

matou professor Flávio? Talvez, nunca. Depois de 48 horas, 

hoje, a polícia ainda não declarou a investigação. Nós estamos 

a pé. Nus, em relação à polícia investigativa. Sabemos, que 

policiais e delegados são dedicados, mas falta efetivo e 

investimentos e temos que resolver isso rapidamente”, 

afirmou. O próximo orador foi o Vereador Gérson Luiz Rossi 

Júnior. “Todos os vereadores, com certeza, têm, ou tiveram, 

ou vão ter algum envolvimento, ou apoio, ou auxílio, ou ajuda 

às entidades assistenciais de Mogi Mirim. É um orgulho para 

nós, mogimirianos, as nossas dezenas de entidades, que fazem 

um trabalho, que é dever do Poder Público. Cuidam de 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, cada uma, no 

seu segmento. São inúmeras entidades, trabalhando, 

diariamente e constantemente, para que os serviços aos seus 

atendidos sejam prestados, com qualidade. Todos reconhecem. 

Levando em consideração isto, sabendo das dificuldades, que 

as entidades possuem, para se manter, sabendo das diretorias, 

que trabalham, gratuitamente, fazendo bingos, leilões, venda 

de pizzas, buscando no Poder Público o repasse de mais 

dinheiro, pois estamos no período das ‘vacas magras’, diante 

de tudo isso, eu comecei a me especializar, a ter um pouco 

mais de conhecimento, para a captação de recursos, junto às 

empresas, em prol das entidades, através da destinação de 

impostos. Tem dado certo. O Conselho do Idoso teve, de 2013 

até agora, quase dez milhões de reais, oriundos de destinação 

de IR. Dinheiro, que ficaria em Brasília. Seria recolhido, pois 

ninguém vai deixar de recolher impostos. A pessoa apenas 

destina um percentual, para um fundo, que pode ser da criança 

e adolescente, do idoso, ou da cultura, ou do esporte, enfim, 

são várias leis federais e estaduais, que permitem a destinação 

de parte do imposto. É um pequeno valor, não muito 

significativo, dentro daquilo que se paga, mas é percentagem, 

que fica na cidade. Precisamos divulgar isto, precisamos 

incentivar, potencializar a capacidade. O Banco Itaú foi o 
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pioneiro nesta destinação, junto ao Fundo do Idoso. Mas nós 

temos possibilidade de muito mais. Lógico, que a lei federal 

também restringe os contribuintes, que podem fazer a 

destinação, pois não são todos que a podem fazer. Mas há 

grande potencial, junto à inciativa privada. Ajudaria e muito o 

custeio e a manutenção das entidades. Por isso, elaboramos o 

projeto de lei, que foi lido, hoje. Ele é simples, mas traz à luz a 

semana, para que possamos trabalhar, para as entidades, para 

que possam se organizar e fazer sua demonstração, sua 

propaganda, correr atrás. Acredito isto, como ferramenta 

importante. Para que tenham ideia, ano passado, foi 

organizado um evento e havia empresas da nossa cidade, a 

Monroe, por exemplo, que não sabia da existência do Fundo 

do Idoso. Contadores não sabiam. A ACIMM não tinha 

conhecimento. Foi divulgado e, já no final do ano passado, 

houve retorno. Empresas que não tinham conhecimento da 

possibilidade. Foi demostrado e começaram a contribuir. 

Então, é o exposto no Projeto de Lei nº 24/2017”, declarou. 

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. “Meus 

parabéns ao Vereador Orivaldo Magalhães, que aniversariou, 

ontem. Parabéns! E também, ao prefeito Carlos Nelson Bueno, 

cujo aniversário é amanhã. E agradeço as felicitações, que 

recebi, pela passagem do meu aniversário. Venho ainda, 

agradecer aos nobres pares, pela aprovação de meus 

requerimentos. Citar o requerimento sobre o Mapa Oficial das 

Estradas Rurais. Este mapa, estamos trabalhando nele, através 

do Conselho Rural, e o objetivo é facilitar a vida do agricultor, 

pois, com o Mapa Oficial das Estradas Rurais, talvez a 

prefeitura consiga inseri-lo no Google Maps, facilitando, 

assim, a localização das propriedades rurais. Isto auxiliará, 

principalmente, a parte da segurança, problema que a polícia 

tem, para chegar até as propriedades dos agricultores. O 

Conselho de Segurança – CONSEG também está empenhado 
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neste trabalho. Vereador Geraldo Bertanha, realmente, a 

Polícia Civil está com grande falta de efetivo, tanto 

investigadores, bem como delegados. Realmente, nós, 

vereadores e população, precisamos de alguma maneira 

ajudar. A falta de investigação é problema muito sério, para 

nós. Os roubos e furtos acontecem e não se consegue chegar 

ao meliante. Traz-nos sensação de impunidade. Mas o 

CONSEG está trabalhando e precisamos do apoio de todos”, 

explanou. Novamente, na direção dos trabalhos, o Presidente 

da Câmara, Vereador Jorge Setoguchi, facultou o uso da 

palavra ao Vereador Luís Roberto Tavares. “Primeiramente, 

meus parabéns ao Presidente, Vereador Jorge, pela passagem 

do aniversário. Felicidades! Infelizmente, a morte do professor 

Flávio Citelli, que nos pegou a todos de surpresa. Uma 

violência enorme na cidade, zona leste sendo zona leste, 

novamente. Lamentável. Falar dos meus requerimentos, que 

foram aprovados. Num deles, peço informações ao prefeito 

sobre a situação das obras paradas, em Mogi Mirim. Temos a 

creche, ao lado CAIC, que era para ter sido inaugurada, em 

2013. Temos a ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS 

Vila Dias. E a reforma do Posto de Saúde familiar – PSF do 

Horto Vergel, cujo prazo de inauguração era em 11 de março 

de 2015. Todas estas obras públicas, sem conclusão: uma 

UBS, um PSF e uma creche. Deixam de atender à muitas 

pessoas. Quantas pessoas estão na fila, esperando por vagas, 

nas creches, e esta creche, que era para ser inaugurada, em 

2013, ainda em obras? Quantas crianças estão sem vaga, por 

causa esta demora? O governo anterior foi totalmente 

irresponsável e não conseguiu terminar uma creche. Estamos 

solicitando desta administração atual saber como estão as 

obras, pois já deve estar a par da documentação e devem ter 

um cronograma de obras, buscando o término. É o que 

desejamos saber. Uma creche e dois postos de saúde. Estive 

conversando com o Secretário do Meio Ambiente, preocupado 

que eu estou, com as estradas rurais. Sei que, amanhã, o 

prefeito vai estar com o Governador, para resolver várias 

pendências. Está no jornal. Uma das duas coisas, que deve ser 
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tratada, nesta reunião, será a situação do Horto Florestal de 

Mogi Mirim. Provavelmente, o Prefeito pedirá ao Governador, 

que retire o Horto de Mogi Mirim da lista dos hortos florestais 

colocados à venda, no Estado de São Paulo. Esta é nossa luta 

também. O Deputado Wanderlei Macris vai marcar uma 

reunião também, para que todos os vereadores estejam 

presentes, para fazer um nosso pedido: ou retira Mogi Mirim 

da lista de venda, ou municipaliza o Horto Florestal de Mogi 

Mirim. Lembrando, que o nosso zoológico fica dentro do 

horto. Também quero comentar sobre o CEMIL – Consórcio 

Intermunicipal Pró-Estradas, responsável pela manutenção de 

estradas rurais em Conchal, Itapira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu 

e Leme. O município participa, por cinco anos, sessenta 

parcelas. São maquinas, para manutenção das estradas rurais. 

Ao término dos cinco anos, os municípios ficam com as 

máquinas. Mogi Mirim participa há dez anos. Então, Mogi 

Mirim tem dois grupos de máquinas a possuir. Porém, o 

Governador extinguiu esta lei. Não tem mais o consórcio e as 

máquinas foram pedidas, pelo Governador. Sei que o Prefeito 

Carlos Nelson estará amanhã com o Governador, para pedir 

estas máquinas, porque elas estão sendo retiradas do 

município. São do município, está no contrato, que foi 

assinado à época de Mário Covas. Eu estou de olho nesses 

dois assuntos: as máquinas e o destino do Horto Florestal. Se 

não se resolver, amanhã, será outra briga para nós, vereadores. 

E ver também, se o município vai brigar, judicialmente, para 

conquistar as máquinas, no caso do governador se recusar. 

Para terminar, estive em Conchal conhecendo o trabalho de 

horta comunitária. Fiz um requerimento, pedindo a horta, em 

Mogi Mirim, e que a administração informe, quais terrenos 

temos, para o projeto piloto, envolvendo a comunidade, 

prefeitura, parcerias e órgãos públicos. É um trabalho 

terapêutico e de renda familiar, que mantém terrenos limpos e 

mantém a comunidade unida. Neste trabalho estou entrando, 

de corpo e alma”, salientou. Como o próximo inscrito, 

Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, 

desistisse da palavra, ocupou lugar na tribuna, a Vereadora 
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Maria Helena Scudeler de Barros. “Vereador Geraldo 

Bertanha. O que ocorreu, em Mogi Mirim, nestes últimos 

quatro anos é um absurdo. Uma administração irresponsável, 

de um jovem sem juízo, que não tinha força política alguma e 

não quis ter. Os deputados estaduais, que poderiam nos ajudar, 

ele não se interessava. Faltou mesmo, força política. No fim 

de 2016, dez vereadores estiveram com o Secretário de 

Segurança, Dr. Mágimo Barbosa Filho. E levamos as 

reivindicações dos agricultores, que, aliás, foram conosco até 

São Paulo. Mas pouco se interessava o prefeito. Não adianta 

nós querermos, a Câmara, mas sim, o prefeito, pessoa que 

deve querer. Quando chegam novos investigadores, a 

Delegacia Seccional, está em Mogi Guaçu. Ela fica com três 

investigadores, porque o prefeito guaçuano lutou, e nós 

ficamos com apenas um. Ouço, há quinze anos, sobre a 

determinação do prefeito de Mogi Guaçu, que vai atrás, que 

busca. Mas a irresponsabilidade, durante os quatro anos, é 

esse o resultado: uma estrutura mínima, pequena, porque não 

houve disposição daquele prefeito. Eu quero dizer ao 

Vereador Luís Roberto, que sexta-feira, eu estive com o 

Deputado Estadual Barros Munhoz, em São Paulo, e 

combinamos, que ele irá, primeiro, conversar com o prefeito 

Carlos Nelson Bueno. Ele entende, que o prefeito deverá ser 

ouvido, se há disposição do município, em receber. Primeiro, 

uma possibilidade, não há nada definitivo. Eu não sabia da 

reunião de amanhã e fico muito contente, se o Governador vai 

recebê-lo, o prefeito. Mas, como dizia, há necessidade, 

primeiramente, de saber, se o gestor público tem disposição 

em arcar com as responsabilidades, afazeres e manutenção do 

nosso Horto Florestal. Disse ao deputado, que eu aguardaria a 

conversa dele, com o prefeito, para acompanharmos e 

estarmos lá. Vai depender da boa reunião de amanhã, com o 

governador. Vereador Geraldo Bertanha, gostei muitos das 

colocações e o senhor sabe, muito mais que eu, que é na 

Delegacia Seccional, que fica o maior número de 

investigadores. Aqui, em Mogi Mirim, só recebemos um”, 

aclarou. Também fez uso da palavra o Vereador Moacir 
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Genuario. “Quero cumprimentar o Presidente Jorge Setoguchi, 

pela passagem de mais um aniversário. Deus o abençoe, 

sempre. Quero dizer da irresponsabilidade do prefeito, porque, 

hoje, tivemos problema seriíssimo relativo ao pagamento do 

Imposto Territorial – IPTU. Foram diversas reclamações. 

Apenas a Caixa Econômica – CEF e lotéricas aceitam o 

pagamento do tributo. O Secretário Municipal de Finanças, 

Roberto Oliveira, está tentando um convênio, com outros 

bancos, para facilitar o pagamento. Mas, hoje, foram filas 

enormes, uma irresponsabilidade do prefeito, que acha, que 

em Mogi Mirim, não existem pessoas. Foi um desrespeito à 

população. Foram quatro horas, na fila, no primeiro dia de 

pagamento. Mas, como disse, está sendo providenciado novo 

convênio, novo banco. Na semana passada, apresentei um 

requerimento, solicitando um mutirão, na saúde, e parece que 

a ideia está saindo do papel. Quiçá, em pouco tempo, 

começarão as operações e cirurgias e veremos diminuída a fila 

na saúde, pois somente através de um mutirão, nós 

conseguiremos zerar as filas. Hoje, apresentei requerimento, 

solicitando informações sobre todos os cargos comissionados, 

que foram ocupados, na gestão passada, desde janeiro de 

2013, até dezembro de 2016, para parâmetro, relativo ao que 

vai acontecer nesta nova gestão. Dizer ainda, que nesta 

semana, fomos até São Paulo, Vereador Tiago Costa e eu, para 

conversarmos com os assessores do Deputado Federal Baleia 

Rossi, PMDB/SP, e com o Deputado Estadual Jorge Caruso. 

Levamos a eles o problema do horto. A assessoria nos pediu, 

que encaminhássemos alguns dados e assim fizemos, no 

sentido de ajudar a reverter a situação. Foi-nos explicado, que 

o projeto foi votado, em bloco, na ALESP, e os deputados 

também não sabem, quais as áreas, ou cidades inclusas. Nós já 

encaminhamos os dados, para São Paulo, e creio, que 

possamos contar com a ajuda do Deputado Jorge Caruso, 

neste sentido, para que ele nos ajude junto ao Governador. 

Estivemos com os assessores do Deputado Baleia Rossi e com 

o Deputado Jorge Caruso e eu creio, que se conseguirmos 

providenciar documentação, conseguiremos trazer verbas, 
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porque acreditamos nas possibilidades, neste Governo de 

Michel Temer. Esperamos que consiga prevalecer aquilo que 

conversamos com o pessoal ligado à Brasília”, disse. Como os 

próximos inscritos, Vereadores Orivaldo Aparecido 

Magalhães e Samuel Nogueira Cavalcante, desistissem da 

palavra, ocupou lugar na tribuna a Vereadora Sônia Regina 

Rodrigues. “Fico feliz, em ver o público aqui, espero que a 

tendência seja aumentar, porque o nosso trabalho tem que ser 

acompanhado. Então, é muito importante, que se conheça cada 

um de nós. O Vereador Geraldo Bertanha já acompanhou 

bastante o trabalho da polícia e ele falou, com precisão, 

conhece as dificuldades pelas quais passamos. A Vereadora 

Maria Helena também fez alguns comentários sobre o número 

de policiais. É um caso delicado. Quando eu fui me candidatar 

e disse que queria a bandeira da segurança, muitos, até da sub-

região, tentaram demover isto de mim, porque é algo muito 

complicado e difícil. Segurança pública compete ao Estado e 

não ao Município. Eu, como investigadora, já há doze anos, 

trabalhei em vários setores da Polícia: latrocínio, homicídio, 

entorpecentes, roubos a domicílios, furtos, escolta, 

inteligência. Eu quis entrar na vereança e empunhar a 

bandeira. Eu quis somar o meu conhecimento e tentar 

melhorar a segurança, na cidade. Quando chegam policiais, é 

algo que não é muito comum. Hoje, eu obtive informação 

extraoficial da Academia de Polícia, de que existem quatro 

escrivães, que devem vir, para nossa região. Mas são quatro 

escrivães, para oito cidades. Meio escrivão, por cidade. Há 

cerca de duas semanas, a Prefeitura recolheu uma funcionária 

‘ad hoc’, que trabalhava na Delegacia da Mulher – DDM, em 

Mogi Mirim. A DDM mantém, aproximadamente, trezentos 

inquéritos. A DDM não tem uma escrivã de carreira. Todos os 

dias, temos casos de mulheres sendo agredidas, crianças e 

idosos. A pedido da Dra. Raquel Casali, oficiou-se a 

prefeitura, pedindo a cessão de duas funcionárias, as quais 

possam ajudar a fazer o trabalho da polícia, porque não está 

fácil. Referente à perda do professor José Flávio Zuliani 

Citelli. Vereador Geraldo não conseguiu falar com o Dr. 
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Paulo, Delegado, mas eu trabalhei com ele, durante vinte e 

quatro horas, neste final de semana. Trabalhei com ele, foram 

várias prisões e serviços. A polícia, hoje, está em numeral 

muito pequeno, reduzido. Embora ninguém tenha se 

manifestado, hoje, sobre como está o caso, eu posso garantir a 

vocês, que os colegas estão empenhados, não almoçaram, não 

pararam e estão buscando uma resposta. Quanto à segurança 

pública, quero dizer que, estudos comprovam, que uma das 

coisas, que provoca a redução do crime, é o número de 

policiais. Nem a pena morte, nem construção de presídios, 

mas o que reduz a criminalidade é a certeza da punição, coisa 

que, no Brasil, com o Código Penal Brasileiro atrasado, não 

vemos acontecer. Pessoas são conduzidas, pela PM, e são 

soltas duas horas depois. Isto é muito comum. Tudo isso é um 

problema, que se agrava, para nós. Buscando um meio para 

melhorar segurança da cidade, através daquilo que eu sei, um 

pouco. Nós temos que tentar trabalhar é na prevenção e tentar 

auxiliar a polícia investigativa, que é a Polícia Civil. Eu tenho 

feito várias visitas, procurando conhecimentos de como 

melhorar isso. Nesta linha, quero agradecer a aprovação de 

requerimento, que apresentei, porque quero saber como foi 

feito o Centro de Monitoramento da cidade há quatro anos. 

Temos algumas câmeras instaladas e como tivemos um 

problema, no centro da cidade, num roubo a banco, as câmeras 

não puderam nos ajudar. Quero saber como, quem foi 

contratado, quanto foi gasto, com o intuito de melhorar. Estive 

visitando a Central de Monitoramento de Campinas – 

CimCamp, que tem um monitoramento inteligente. É um 

sistema nada barato para ser instalado. Mas funciona! Isto é o 

importante. São onze cidades utilizando o sistema e está 

ajudando muito a polícia trabalhar. O sistema não deixa que o 

crime aconteça, muitas vezes. Há uma identificação prévia, 

pela Polícia Ostensiva, que é a Guarda Civil Municipal e, 

algumas vezes, a Polícia Militar. Prosseguirei, na Explicação 

Pessoal”, destacou. O próximo orador foi o Vereador Tiago 

César Costa. “Parabéns ao Presidente Jorge, Deus o abençoe, 

que Ele lhe dê sabedoria, para conduzir a Casa. Importante 
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tratar deste assunto, neste momento, porque se trata do 

professor Flávio Citelli, já citado aqui. É caso que nós, 

vereadores, não podemos deixar se repita, no nosso município, 

poderia ser a nossa família, um pai, avô, irmão, ou qualquer 

outro cidadão exposto a esse tipo de violência. Não tem como 

fechar os olhos e ouvidos, diante do fato de uma pessoa ter 

sido espancada até a morte. É o cúmulo. Não sabemos quais 

animais fizeram isso. É obvio, que existe a questão da 

segurança pública, que é obrigação do Estado, através da 

Polícia Militar – PM, mas também existe a Guarda Civil – 

GCM, que desenvolve seu trabalho, no município, em parceria 

com a PM. Poder-se-ia estruturar melhor, junto à Polícia Civil, 

um trabalho de segurança preventiva, na nossa cidade. 

Pensando nisso, na quarta-feira, o Vereador Moacir Genuario 

e eu, fomos à ALESP, falar com representantes do PMDB, 

membro da Executivo do Partido, Deputado Jorge Caruso. O 

Ministério Público do Estado de São Paulo tem o inquérito 

civil nº 40/2016, ou 2017, que está apurando a omissão do 

Estado, na adequada prestação de serviços de segurança 

pública, em Mogi Mirim, haja vista o constante 

desaparelhamento da estrutura humana da Polícia Civil. Este 

inquérito corre, no MP, e o MP enviou para esta Casa, através 

do Presidente, pedido de providência política, para ajudarmos 

no inquérito civil. Aproveitando a oportunidade, fomos até 

São Paulo e entregamos, nas mãos do Jorge Caruso, pedido de 

providências, relativo ao inquérito civil, diante do 

desaparelhamento da Polícia Civil, em Mogi Mirim. 

Entregamos a ele um pedido de maior orçamento, para a 

Polícia Civil, para que ele tome providências. Protocolo foi 

feito, na quarta-feira, e juntamos o pedido ao inquérito, que 

corre no ministério público. Juntamos o pedido de 

providências e o orçamento atual, destinado para a cidade de 

Mogi Mirim. Isto é providência política, penso. Sem saber o 

que aconteceria, tomamos atitude e fomos ao deputado, 

cobrando a obrigação do Estado. E sexta-feira, vejam o que 

ocorreu, com o querido professor. Espancado até a morte. 

Fiquei pensando: nós temos aqui, como representantes dos 
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partidos e bancadas, uma autonomia e até competência de 

pedir isso aos responsáveis, como é o caso do Horto Florestal. 

Então, se estamos brigando, pelo horto, muito mais devemos 

brigar, por vidas humanas. Protocolo foi feito. Espero que os 

demais também tenham acesso ao inquérito civil, que corre no 

MP. E que também tomem providências, junto às bancadas 

estaduais dos partidos, cobrando providências políticas. Só 

com pressão política vamos conseguir melhorar o efetivo da 

polícia local. Depois, eu quero falar sobre um alerta, relativo 

ao Projeto de Lei nº12/2017, em trâmite, na CJR. Vamos ficar 

atentos. Ainda não foi concluído o parecer, o projeto autoriza 

termo de confissão de dividas. Eu vou ser sincero, assinei nem 

contra, nem favor, mas se o Poder Executivo não explicar, 

corretamente, qual a finalidade do projeto, eu votarei contra”, 

completou. O próximo orador foi o Vereador André Albejante 

Mazon. “Parabéns pela data, Presidente. Parabéns também ao 

Vereador Magalhães. Parabéns ao prefeito e parabéns 

também, para mim, que faço aniversário, na sexta-feira. Desde 

sexta-feira passada, eu pensava no meu discurso. E pensava, 

em como eu estava feliz, pois tinha sido uma semana boa, a 

semana passada. Estive em Brasília, puder ver algumas coisas, 

as quais gostei bastante. Acompanhar o andamento da emenda 

de duzentos e cinquenta mil reais, para a Santa Casa. 

Aproveitei e pedi mais uma emenda ao deputado Federal 

Nelson Marquezzelli e ele se comprometeu a nos atender, com 

mais cento e cinquenta mil reais, para aparelhamento na 

saúde, na UPA zona Leste. Já fiz este requerimento, pensando 

nisso. Graças a Deus, fui muito bem recebido e atendido, pelo 

deputado. E tive felicidade de estar com os representantes da 

Aeronáutica e fiz pedido da presença da Esquadrilha da 

Fumaça, em Mogi Mirim. Algo, que tínhamos no passado, 

muito provavelmente, estará aqui, neste não, mas não no dia 

da cidade, porque coincide com data militar, e são 

requisitados, todavia, estima-se que a esquadrilha venha 

próximo ao aniversário da cidade. É motivo de felicidade. 

Mas, daí chego, em Mogi Mirim, e abro o jornal e já me 

deparo com a notícia do dissidio dos funcionários Públicos e o 
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prefeito falando, que não vai dar reajuste, neste ano, por 

questão de endividamento, junto ao INSS. Fiquei triste. Faz 

anos que o servidor não tem recomposição salarial, que é o 

ajuste do salário, para acompanhar a inflação. O servidor vem 

perdendo, ano após ano, o seu poder de compra e isto já 

acontece há seis anos. Esta notícia já me deixou perplexo e até 

fiz requerimento, pedindo explicações ao prefeito. E no 

sábado, recebo a notícia do nobre professor, que foi 

assassinado. Fiquei pesando muito sobre a forma da morte e 

me assusta a falta de humanidade dos criminosos, a falta de 

compaixão. E fiquei pensando, se nós não temos uma parcela 

de culpa. A falta de humanidade advém de duas coisas, ao 

meu ver: a falta de Deus e a falta de cultura, de educação. Eu 

queria me apegar, no sentido da cultura. Há quanto tempo o 

povo não tem acesso a nada cultural? Qual o último evento, na 

cidade? O que Governo Stupp fez em prol da cultura? Não 

tivemos um grande evento sequer e a Banda Lyra foi 

desmantelada. Algumas entidades lutam, para manter a cultura 

viva, como é o caso do Projeto ICA. Eu acho que a gente 

precisa analisar e ver o que podemos fazer, para levar mais 

cultura e educação ao povo e quanto a Deus, deixo com as 

igrejas que fazem um excelente trabalho. Nós temos que fazer 

mais pela cultura e educação. Na área da segurança, o 

Vereador Geraldo foi perfeito, quando falou sobre a pressão 

política. Parabenizar também os Vereadores Tiago e Moacir, 

bancada do PMDB, pelo trabalho que estão fazendo”, 

declarou. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 

Presidente suspendeu a Sessão às 20 horas, 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 disposto no § 1º, inciso I, do 
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Artigo 171 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 09, 

de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, “autorizando o 

Município de Mogi Mirim, pelo Poder Executivo, a repassar 

recurso financeiro do tesouro à Liga de Futebol Amador de 

Mogi Mirim – LIFAMM, conveniada com a Secretaria de 

Esporte, Juventude e Lazer e dando outras providências”. 

Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento. Inicialmente, fez uso da palavra o Vereador Tiago 

Costa, relator do projeto, afirmando que a Comissão de Justiça 

e Redação – CRJ tinha emitido parecer favorável à matéria, 

pois esta não padecia de vício de iniciativa, ou 

inconstitucionalidade. Solicitou a aprovação da matéria, para 

imediata liberação da verba, em prol da LIFAMM. Também 

fez uso da palavra a Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros, apenas completando, que se tratavam de restos a pagar 

do exercício de 2016, sete mil reais, destinados ao pagamento 

da arbitragem; (submetido a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, unanimemente, Turno Único, o Projeto de 

Lei nº 09/2017, do Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do 

Prefeito de Mogi Mirim); 2. Projeto de Lei nº 10, de 2017, de 

autoria do Prefeito Municipal, “autorizando o Município de 

Mogi Mirim, pelo Poder Executivo, a repassar recursos 

financeiros do tesouro à Banda Musical Lyra Mogimiriana, 

conveniada com a Secretaria de Cultura e Turismo e dando 

outras providências”. Pareceres das Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento. Para discutir, fez uso da 

palavra a Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, 

explicando que se tratavam de restos a pagar do exercício de 

2016, vinte e sete mil reais, destinados ao pagamento da 

última parcela, de acordo financeiro formalizado com a Banda 

Lyra Mogimiriana. Frisou que a Comissão de Finanças e 

Orçamento – CFO emitira parecer favorável e pediu, por fim, 

pela aprovação; (posto a votos, em sessão de hoje, a Câmara 

aprovou, unanimemente, Turno Único, o Projeto de Lei nº 

10/2017, do Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do Prefeito de 

Mogi Mirim); 3. Projeto de Lei nº 15, de 2017, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre abertura de crédito 
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adicional especial no valor de R$ 2.200.000,00”. Parecer 

conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Obras, 

Serviços Públicos e Atividades Privadas e Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento. Fez uso da palavra o 

Vereador Tiago César Costa, membro da Comissão de Justiça 

e Redação, relator do projeto. Disse que o valor do crédito 

havia chamado sua atenção e que procurara informar-se. 

Segundo coletara junto à Secretaria Financeira, duas contas 

relativas à iluminação pública precisavam ser desmembradas. 

Explicou que, no governo anterior, através de licitação, uma 

empresa tinha sido contratada, para serviços de manutenção de 

iluminação pública, e que, como o contrato tinha sido 

rompido, pela atual administração, havia a necessidade de 

desmembrar as contas, em duas contas orçamentárias 

diversificadas, objetivando a correta destinação de valores 

para manutenção da iluminação pública. Afirmou que os 

valores estavam atrelados à iluminação pública, que estes não 

poderiam ser destinados a qualquer outra finalidade e que, a 

matéria não padecia de vícios, solicitando sua aprovação. 

Também discursou a Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros, pela CFO, aclarando que um milhão e duzentos reais 

seriam destinados à compra de caminhão e equipamentos e o 

outro um milhão de reais, para aquisição de lâmpadas, 

reatores, braços e hastes de luminárias. Lembrou que, com os 

dois milhões e duzentos mil reais, o município iria iniciar o 

processo de assumir o serviço da manutenção da iluminação, 

que até então, estava sendo feito pela empresa Mazda; 

(colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, 

unanimemente, Turno Único, o Projeto de Lei nº 15/2017, do 

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

Mirim); 4. Projeto de Lei nº 16, de 2017, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre abertura de crédito 

adicional especial no valor de R$ 3.000,00”. Pareceres das 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. 

Ocupou lugar na tribuna a Vereadora Maria Helena Scudeler 

de Barros, que afirmou se tratar de valor destinado ao aluguel 

social, para manutenção de três famílias; (posto a votos, em 
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sessão de hoje, a Câmara aprovou, unanimemente, Turno 

Único, o Projeto de Lei nº 16/2017, do Prefeito de Mogi 

Mirim); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); “ex-vi” do 

disposto no Artigo 171 do Regimento Interno: 5. Projeto de 

Resolução nº 01, de 2017, de autoria da Mesa da Câmara, 

“autorizando a transferência de Bem Móvel ao Poder 

Executivo Municipal”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação. Para comentar a matéria, fez uso da palavra o 

Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior. Ele falou em nome do 

relator, Vereador Luiz Roberto de Souza Leite, que pela CRJ, 

emitira parecer favorável ao projeto da Mesa, de transferência 

de bens. Resumiu que o bem móvel, em questão, era o veículo 

usado, carro tipo Astra, que um veículo novo havia sido 

comprado no ano passado e que, o projeto era regimental, com 

parecer favorável. A Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros também comentou a matéria e relatou episódio da 

legislatura passada, narrando que a Mesa anterior tentara fazer 

um concurso, para contratação de mais um motorista, para a 

Casa, que ela havia sido contra e que, juntamente com alguns 

de seus pares, fizera levantamento, de quantas horas/mês 

rodavam os carros, para que fosse viável tal abertura de 

concurso. Lembrou que havia sido episódio triste, mas que o 

projeto havia sido ‘mandado para a gaveta”. Por fim, afirmou 

que concordava com a transferência do carro antigo; (posto a 

votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, unanimemente, 

Turno Único, o Projeto de Resolução nº 01/2017, da mesa da 

Câmara); (ao presidente para promulgar, conforme Artigo 18, 

I, “i”; IV, “g”, do Regimento Interno). 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). O primeiro a discursar 

foi o Vereador Cinoê Duzo. “Peço atenção. O jornal O 

Popular traz a manchete: dívida de Stupp pode gerar corte na 

prefeitura. Com todo respeito ao O Popular, mas a manchete 

deveria ser: dívida de Pedro Malasartes gera corte na 

prefeitura. Mentiroso, contador de histórias, engambelou o 
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povo de Mogi Mirim. A manchete caberia melhor desta forma. 

E falando em Pedro Malasartes, se nós aprovamos o REFIS, 

para que o povo pagasse suas dívidas, do ano anterior, por que 

não um REFIS, para Pedro Malasartes pagar tudo o que deve? 

Agora, está vindo à tona, tudo o que o moleque fez, ou deixou 

de fazer. Ele vai prejudicar quase dois mil funcionários e daí, 

a cidade pode parar. Não é demagogia, é real! Fomos numa 

reunião, no sindicato, O Vereador Marcos, a assessora da 

Vereadora Sônia e este orador. A situação é mais crítica, do 

que podemos imaginar. Aumento é de zero por cento. Os 

funcionários públicos têm o direito de receber reajuste, ou 

aumento, ou reposição da inflação e querem também, a revisão 

da cesta básica. Vereador Orivaldo brigava, na tribuna, na 

legislatura retrasada. Quero agradecer os esforços da 

professora Flávia Rossi e os da Engenheira Renata Furigo, por 

deixarem tudo pronto, para a volta às aulas. Num esforço 

enorme e gigante, conseguiriam, com suas equipes, um 

trabalho recorde e é necessário parabenizá-las. Quando é 

preciso criticar, criticamos, mas sabemos parabenizar também. 

Sobre o Horto Florestal de Mogi Mirim, sou contra a venda. 

Totalmente, contra. Lá, temos espécies raras e educação 

ambiental. É necessário preservar a natureza, com os alunos, 

preservar a semente, a essência. Isto é fundamental. Lembro-

me quando o engenheiro, o alemão Kurt, quando ele fez 

contato com Gérson, e alemães vieram aqui. A primeira coisa, 

que falaram foi sobre a escola, os alunos, e sobre a 

necessidade da conscientização ambiental. Deixaram 

sublinhado este compromisso. Até a última administração, de 

Carlos Nelson Bueno, foi feito o compromisso. Quero 

agradecer, publicamente, ao Vereador Alexandre Cintra, que 

não era secretário, não era gerente, mas o papel que exerceu 

junto à cultura de Mogi Mirim é reconhecido, na cidade 

inteira. Reconheço sua dedicação, sem medir esforços, não 

tinha sábado, ou domingo, o senhor fez trabalho brilhante. Se 

eu for prefeito, em 2020, o senhor será meu Secretário de 

Cultura. Sobre o Facebook, a rede social. Na legislatura 

passada, houve até briga. Agora, um novo conceito. Todos 
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somos marcados, nos problemas da cidade. Muito legal. Bola 

de neve, que devemos usar prol e nunca contra o outro, pois a 

vaidade já era, acabou”, sublinhou. O próximo orador foi o 

vereador Cristiano Gaioto. “Parabéns Presidente Jorge, Deus o 

abençoe, abra seu caminho, cada dia mais. Quero pedir, que os 

vereadores reduzam as ementas dos requerimentos, porque 

estão longas. Vereador Cinoê. Minha preocupação é para com 

o funcionalismo. Estive com o Secretário de Finanças, 

Roberto Oliveira, e, possivelmente, o funcionalismo não tenha 

aumento. O salário do funcionalismo já vem defasado há anos 

e anos, sem aumento real. Eu tive o privilégio de trabalhar ao 

lado do funcionalismo, nesta cidade, por três anos, e pude 

valorizar e conhecer o trabalho, que desenvolvem. Quando eu 

me propus a me candidatar, para vereador, foram eles, os 

funcionários públicos, os maiores incentivadores. Uma das 

coisas, que influenciou a minha decisão, foi o intuito de ajudar 

o funcionalismo. Procuro ir, todos os dias, bem cedo, em 

todos os departamentos e acompanhar o serviço, que é feito. 

Ano passado, pedi minha exoneração do cargo comissionado, 

em março, para ser candidato, e vi cortarem parte do contrato 

da limpeza. E eu vi demitirem quase cinquenta funcionários. 

Eu não estava no cargo e não pude fazer nada. Pensei comigo: 

vou lutar, como vereador, para que isso não mais aconteça. 

Graças a Deus, o prefeito aumentou o contrato com a empresa 

Cidade Brasil, novamente, e vários funcionários foram 

recolocados e outros novos foram colocados e o serviço está 

sendo feito. Inclusive, há uma minha indicação, para que se 

possa revisar o calendário de coleta de entulhos. Desde o 

início, quando vi o calendário, comentei com a Secretária, de 

que não seria possível cumprir o calendário. Se a 

administração continuar a divulgar este calendário, ele 

continuará se atrasando. Uma semana atrasado. Novo setor, 

mais uma outra semana de atraso. Serão duas semanas 

atrasadas. Outro novo setor, teremos três semanas atrasadas. 

Então, por que não fazer, em quinze dias, cada setor? O lixo se 

acumulou demais, pela falta de funcionários, desde agosto de 

2016. Outro problema falado aqui, são as estadas rurais. 
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Temos vários motoristas aqui, que fazem parte do quadro da 

prefeitura. Gente. Como os motoristas sofrem com as estradas 

rurais! Fui motorista substituto, por um dia, levando 

estudantes, nas estradas rurais e, no final do dia, eu não 

aguentava de dor, nas costas. Imaginem, diariamente. 

Motoristas da saúde. É como o Vereador Marcos falou, no 

caso de urgência e necessidade de atendimento, com rapidez, 

não vai acontecer. Não vai ter! E os alunos? Aluno anda um 

único período, mas os motoristas fazem os três períodos do 

dia. Mas sofre também. Para finalizar, eu fiz oficio ao prefeito, 

pedindo prorrogação, no prazo para pagamento da primeira 

parcela do IPTU, bem como, para a parcela única. Na quinta-

feira, ele prorrogou o prazo, para o dia 20 de março de 2017”, 

discursou. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha. “Estou de volta, para ressaltar 

alguns assuntos. Registrar, que, na última quinta-feira, estive 

em Jundiaí, para conversar com o deputado, que está afastado, 

Alexandre Pereira, filho do deputado federal Paulinho da 

Força. Alexandre é o superintendente do INCRA – Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele é do 

Solidariedade e fui levar alguns pedidos, para setores os quais 

estamos carentes, na cidade, tais como, saúde, habitação, 

agricultura e segurança pública. Destes assuntos, para pelo 

menos um deles, teremos novidades muito próximas e, quando 

for a hora certa, vamos divulgar, algo para toda a cidade. 

Muito bom. Eu aprendi, com alguns vereadores, que já 

passaram por esta Casa, que não é necessário encher a mesa 

com muitos requerimentos e indicações. Às vezes, vale mais 

um telefonema e o vereador consegue resolver mais rápido. 

Um desses casos, sabemos que a cidade toda está cheia de 

buracos, eu pedi ao Rodrigo Sernaglia, Presidente do SAAE, 

para que fizesse reparo na rua Benedito Valpassos Viana, que 

fica aos fundos da escola Anisabel. As aulas estavam para 

começar e havia um buraco, bem em frente ao portão. E acabei 

apresentando hoje, a indicação, mas, para minha surpresa, o 

serviço já foi realizado. É porque tive o cuidado de ligar antes, 

acabou acontecendo. Portanto, eu entendo que é possível sim, 
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fazer um trabalho sem dar muita divulgação ao que se faz, 

porque a população está em primeiro lugar. Vereadora Maria 

Helena. A Vereadora disse, que estávamos aprovando restos a 

pagar. Digo-lhe também, que temos aqui, restos a fazer. Fui 

informado, hoje, pelo Secretário de Finanças, Roberto 

Oliveira, que a administração anterior – não vou citar o ex-

prefeito, porque ele não fez as coisas sozinho, pois tinha seus 

diretores – deveria ter feito convênio, registrado convênio, 

com outras instituições bancárias e isto não foi feito. E a culpa 

cai sobre o atual prefeito. Dizem, que ele é o culpado das 

pessoas terem que pagar IPTU, exclusivamente, nas agências 

da Caixa Econômica Federal – CEF. Isto não é verdade. 

Verdade é que são os ‘restos a fazer’, do ano passado, que 

devemos fazer, agora. Na última sexta-feira, levei oficio a 

Danilo Zinetti, Secretário de Governo. Não se tinha tempo, 

para requerimentos, ou indicações, então, levei ofício. Hoje, 

conversei com o Secretário de Finanças, Roberto Oliveira, e 

ele me disse, que está sendo aberto processo licitatório e serão 

liberadas outras instituições financeiras, para o pagamento do 

IPTU. Então, temos que tomar muito cuidado, do jeito de 

acusar, porque pode parecer a atual administração. Não estou 

defendendo o prefeito, que não precisa disso. Mas devemos 

ser coerentes. Buscar saber. Por que só a CEF está recebendo 

o pagamento? Eu fui buscar saber. Infelizmente, o setor, no 

ano passado, não fez o trabalho que deveria ter feito, o qual 

está sendo feito agora. Mais vinte dias, para concretizar a 

licitação e teremos outros bancos para pagar o IPTU. Para 

terminar, registar que, na próxima quinta-feira, teremos duas 

audiências públicas, para análise das contas públicas do 

último quadrimestre de 2016, referentes à saúde e ao setor 

financeiro. Ocasião importante, para sabermos onde foi 

colocado o dinheiro. Meus parabéns aos Vereadores Jorge 

Setoguchi, André Mazon e Orivaldo Magalhães”, salientou. O 

próximo orador foi o Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior. 

“Primeiramente, parabenizar o Presidente Jorge, bem como o 

Vereador André e o Vereador Orivaldo. Aniversariantes do 

mês de fevereiro. Saúde e paz para vocês. E, infelizmente, o 
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registro da morte do professor Flávio Citelli. Na outra 

legislatura, eu me recordo, tínhamos a presença constante dele 

aqui, discutindo sobre a grafia do nome de Mogi Mirim. Foi 

atuante, defendendo o seu posicionamento e, agora, esta morte 

tão trágica. Sobre a violência, já foi citado, que temos papel 

fundamental de providências, de levar o pedido ao Governo 

do Estado. O Vereador Manoel Palomino e eu conversaremos 

com o Presidente Estadual do PPS, Deputado David Zaia, para 

que também ele possa atuar, junto ao Governo do Estado. 

Temos que apelar aos deputados, que fazem parte da base 

partidária e do governo, principalmente. Também o Horto 

Florestal de Mogi Mirim é questão para a qual todos já estão 

imbuídos e o deputado David Zaia, certamente, estará atuando 

também. O David Zaia trouxe, para Mogi Mirim, dois postos 

do Acessa São Paulo. E fiz requerimento, hoje, porque eu 

estava preocupado, porque os dois postos estão desativados, 

porque a contrapartida do município, no convênio com o 

Estado, é a necessidade de funcionários ficarem nos postos. 

Um posto muito importante, na assistência social, porque é 

para cursos profissionalizantes. Eu acompanhei alguns. Idosos 

tiveram a oportunidade de fazerem cursos. Então, se não 

acontecer a volta dos funcionários, para ficarem monitorando, 

o Estado retira. É inevitável, se não houver movimentação. 

Foi tudo fornecido pelo Estado: links, computadores, mesas e 

cursos. Então, devemos valorizar, quando um deputado traz 

algo e que precisa ter a participação do Poder Público, na sua 

manutenção. Não se pode pensar diferente, só porque outro 

governo trouxe. Há de se manter aquilo que é bom, para a 

população. Para terminar, eu apresentei indicação, sugerindo 

que o município forneça transporte gratuito aos familiares de 

jovens, que vão à Fazenda Esperança, em Guaratinguetá. Foi 

suspenso tal serviço e queremos que este transporte retorne”, 

aclarou. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Luís 

Roberto Tavares. “Venho retomar o assunto da horta 

comunitária. O projeto da horta envolve a limpeza de lotes e 

áreas públicas, que estão sujas. A cidade está um caos. 

Fizemos uma indicação, semana passada, para a limpeza de 
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uma área, no CDHU. Quem conhece o CDHU há tempos, vai 

se lembrar de um penicão, que tinha por lá. Era área de 

tratamento esgoto. A parte líquida, era lançada no rio, que 

desce do Parque das Laranjeiras. Hoje, eu estive 

acompanhando a limpeza dessa aérea e quando o trator bateu 

no mato, tinha, por baixo, muito concreto, muito lixo, um 

cheiro horrível e insuportável. Nos dias de sol, tudo isso sobe 

para o Bairro CDHU. Os moradores dizem que, 

constantemente, observam escorpiões nas ruas. São locais 

públicos, onde o morador, mal orientado, joga seu lixo. Sabe 

que é proibido, mas joga o lixo. Há locais, exatamente, como 

esses, no Mogi Mirim II, por exemplo, com seiscentos metros 

quadrados, e no Parque das Laranjeiras, alguns lotes. Estes, 

num acordo, podem ser do Projeto Maguila. Então, muitos 

locais, na cidade, podem ser transformados, em hortas 

comunitárias. Conheci o projeto, que foi feito em Conchal, 

que envolve associações de bairros, a participação da 

Promoção Social e a participação de empresas. São vários 

segmentos. Existe até estatuto, porque o responsável tem que 

se comprometer a ir até a horta, todos os dias. Poderemos 

escolher um local, em Mogi Mirim, com problema social. 

Mostrar e incentivar a comunidade, de que para tudo temos 

solução. O problema de lixo, em áreas públicas, pode se tornar 

projeto de melhoria de renda e inclusão social. Oportunidade 

ideal de participação da comunidade. Em 2004, eu fiz uma 

campanha, em cima da proposta da horta comunitária. 

Fizemos requerimento e até projeto de lei, mas não deu certo, 

prefeito e promoção social diziam que teria que ser feita pelo 

município. Sabem. Vereador não tem o poder da caneta. Desta 

vez, resolvemos fazer diferente, ou seja, primeiro conversar 

com a comunidade e trazer o Poder Executivo, depois, para 

que ele perceba, que a comunidade quer e o Executivo pode 

ser o parceiro, nessa horta comunitária. Estamos correndo 

atrás disso. Sobre limpeza pública, apresentamos, hoje, oito 

indicações para limpeza pública; dez indicações, para tapar 

buraco, uma, para redutor de velocidade, e uma, para alteração 

de horário em UBS. Também, para placa, em rua sem saída. 
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Carnaval está chegando. Assino embaixo do que falou Cinoê 

sobre o Vereador Alexandre Cintra, pessoa que a comunidade 

gosta. E dizer à população, para ter juízo, no carnaval, pois há 

muita insegurança em todos os locais. Tomem precaução”, 

salientou. O próximo orador a fazer uso da palavra foi o 

Vereador Marcos Antônio Franco. “Primeiramente, boa noite 

ao meu Deus. Quero relatar que o Vereador Cinoê, a assessora 

da Vereadora Sônia e eu fomos até o Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais. Confesso, que não me agradou o 

aumento de zero por cento. No governo passado, o aumento 

foi feito, em duas parcelas. É a primeira vez, que eu vejo um 

negócio desses. Quero falar também, sobre os funcionários do 

SAAE, que fazem a operação tapa buracos. Eu estava 

acompanhando o trabalho deles lá, no CDHU. Eu sou um tipo 

de pessoa, que gosta de colocar a ‘mão na massa’, para sentir 

o que o funcionário está fazendo. Aquele asfalto quente, 

funcionário tapando os buracos sob sol quente, suor. E um 

deles me perguntou: Gaúcho, e o nosso aumento? Eu tive 

vergonha de responder. Eu também sou funcionário público. 

Este funcionário, faz três anos que trabalha no SAAE, e 

recebe um salário mínimo. Não tem biênio e nem quinquênio. 

Ele trata esposa e filhos e paga aluguel. O cara é um mágico! 

Verdadeiro mágico! Por estes dias, eu estava na casa de um 

colega, ele pensou, será que o lixeiro vai passar? Falei que 

não. Aqui, não vai passar nenhum lixeiro, porque vão passar 

os coletores de lixo. Lixeiros somos nós, que juntamos lixo 

para eles coletarem. E ganham o salário baixo, para ficar na 

lama e no fedor. É uma falta de respeito, o saquinho de lixo, 

com cacos de vidro dentro. Tenho colega, que já perdeu uma 

perna, haja vista a falta de respeito com os coletores. Cacos de 

vidro cortam as pernas dos coletores. Verdadeiras navalhas. 

Chegam a faltar quinze dias, no serviço. Funcionários 

públicos. As serventes ganham salário mínimo. Parabéns para 

vocês, por aguentarem esse trabalho, por um salário mínimo. 

Limpar banheiros. Temos que ‘tirar o chapéu’, para estas 

pessoas, que ganham tão pouco, um salário miserável. E 

tantos criticam os funcionários públicos. Posso falar também 
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sobre os coletores. Meu irmão já trabalhou com caminhão de 

lixo. Tiver a honra de acompanhar o trabalho deles. Fiquei das 

22 horas até às 6 horas da manhã, correndo atrás de um 

caminhão de lixo. Para sentir o que eles sentem! Já trabalhei 

com lixo e já trabalhei em banheiro também, num posto de 

gasolina. ‘Tiro o chapéu’ para esses funcionários públicos, 

porque fazem milagres, com a mixaria que ganham. Parabéns 

funcionários públicos, aos do SAAE e Construrban. Que Deus 

abençoe a vida de vocês. Infelizmente, a Palavra fala: 

pagamos a consequência, porque não vigiamos o governo, que 

nós mesmos colocamos. Parabéns Vereadores Jorge, 

Magalhães e André”, destacou. Como os próximos inscritos, 

Vereadores Maria Helena Scudeler de Barros e Moacir 

Genuario, desistissem da palavra, ocupou lugar na tribuna o 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. “Primeiramente, ao 

amigo Vereador Jorge, desejo muitas felicidades e que Deus o 

abençoe, juntamente com sua família. Parabéns e vitórias! Ao 

Vereador André, antecipo-me ao dia 25 e desejo, que você 

tenha uma data feliz, com muita saúde e paz. Apropriação 

indébita é crime, diz o Código Nacional Tributário. A partir 

do momento, em que o ex-prefeito Stupp deixou de fazer o 

recolhimento do INSS à Previdência, se ele deixou a parte do 

empregador, sem recolher, nem tem tanto problema. Agora, 

aquilo que ele descontou do trabalhador e não repassou aos 

cofres, isto é crime. Se um empresário não fizer o 

recolhimento, daquilo que ele desconta do trabalhador e o 

respectivo repasse, para a Previdência, ele é processado e, se 

ele não pagar, ele é condenado. Ele corre risco de ser preso. 

Eu vou acompanhar, para ver o que vai acontecer, com esta 

situação. Observar, se o prefeito Carlos Nelson Bueno vai 

segurar este ‘abacaxi’, ou se vai ao Ministério Público – MP, 

para que o irresponsável pague pelo seu crime. Vamos 

acompanhar. Outra situação é a Banda Lyra. A Banda Lyra 

Mogimiriana é nossa. Temos que abraçar a Banda Lyra e dar 

todo o nosso apoio ao maestro Carlos Lima. Tantos jovens 

foram formados músicos, pela banda. O repasse, que foi feito, 

são restos a pagar, e eu vejo como miséria. Os músicos da 
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Banda Lyra estão presentes em todos os eventos do povo 

mogimiriano e alegram o povo. Agora, voltando ao assunto do 

ex-prefeito, nada acontece. Lá, em Jaguariúna, o atual prefeito 

fez o pior governo, que se possa imaginar, foi negligente, 

deixou dívidas e foi processado. Seu sucessor, Tarcísio, pegou 

o governo cheio de dívidas, tudo bagunçado, deixou a casa em 

ordem. Pasmem! A população colocou Gustavo Reis na 

prefeitura, novamente! Então, este moleque, o Gustavo Stupp, 

tem que ser processado, criminalmente. Pagar, pelos erros. 

Estou vendo muitas cobranças sobre Carlos Nelson Bueno. 

Numa corrida, quatro por quatro, aqueles que vão passar o 

bastão, se não fizerem a obrigação, com vontade, com amor, 

no coração, eles serão derrotados. Os que passam o bastão, 

com vontade e garra, praticamente, estão exercendo o direito 

da vitória. O Carlos Nelson Bueno pegou a prefeitura 

escangalhada, mas vemos ele fazendo muitas coisas. Operação 

tapa buracos. Mas vejo que a cobrança é para ele se virar ‘nos 

30’, pois ninguém quer saber o problema, que ele tem nas 

mãos. Que seja dado a ele, pelo menos, um prazo, para ele 

resolver tantas coisas erradas, que herdou”, discursou. Como o 

próximo inscrito, Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, 

desistisse da palavra, ocupou lugar na tribuna a Vereadora 

Sônia Regina Rodrigues. “Venho concluir minha fala sobre o 

sistema de segurança, que tenho buscado conhecer, e dividir 

com vocês, como ele funciona, para irmos em busca disso. 

Este sistema, que estou buscando, é um sistema de 

monitoramento, que registra todas as placas de veículos, que 

entram na cidade, pelas principais vias, e monitora também, as 

saídas desses veículos da cidade. Este sistema fotografa todas 

as placas. Para que tenham ideia, vou citar situação, que 

ocorreu, em Campinas. Uma senhora foi abordada. Ela 

percebeu que um carro parou do seu lado, o elemento colocou 

a arma, pediu que ela fosse para o carro do passageiro, 

mandou que ela abaixasse a cabeça e a conduziu, num 

sequestro relâmpago, para os bancos, a fim de que ela sacasse 

o dinheiro. Ela cedeu o dinheiro, sentiu medo e foi liberada. A 

única coisa que ela sabia, era que se tratava de um carro prata. 
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Única informação que ela tinha. Para a polícia, isto é muito 

pouco. Mas o sistema, o que fez? Fotografou a placa desta 

senhora e a inseriu, no sistema. Imediatamente, o sistema 

buscou os principais pontos, por onde ela passou, e quais 

veículos estavam próximos dela, as placas. E foi identificado 

o carro cinza, não era nem prata! Por seis vias, nas quais a 

senhora trafegou, este carro estava próximo do seu veículo. A 

placa do carro cinza foi inserida, no sistema, nada constava. 

Cinco dias depois, a placa foi identificada, entrando no 

município de Campinas. Daí,os policiais abordaram o veículo, 

principal suspeito daquele roubo. Abordaram o carro, que 

estava cheio de joias e pertence da vítima. O crime foi 

elucidado cinco dias depois. Portanto, o sistema é muito 

potente, para baixar a criminalidade. O sistema acusa até carro 

clonado. O sistema é interligado, em várias cidades, e há 

alerta, no sistema, se uma placa suspeita passa por Mogi 

Mirim, por exemplo, e, vinte minutos depois, está em Jundiaí, 

o sistema acusa a clonagem. Projeto é muito bom. Peço apoio 

de todos que tenham conhecimento com o comércio, para 

mostrarmos isso aos comerciantes, para obter o apoio deles 

também. Há interesse, que seja implantado. Sobre o 

funcionalismo público, obrigado Vereador Cinoê, pelo 

convite. Senti não estar presente, mas minha assessora me 

representou. Entendo, que a máquina, quem a comanda, é o 

funcionário. Dou muito valor a isso. Preocupa-me demais a 

falta do aumento, então, vamos lutar para mudar este quadro. 

Informar a vocês também, que a Polícia Militar – PM e a 

Polícia Civil estão entrando no terceiro ano consecutivo, sem 

qualquer centavo de reajuste. A Polícia Civil não tem 

reconhecida a periculosidade e nem recebe adicional noturno. 

Então, o descaso do Estado não é só com a mão de obra, mas 

ela está muito surrada. Felicidades aos aniversariantes”, 

declarou. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Tiago 

César Costa. “Cumprimento o Presidente. Ao Vereador 

Orivaldo Magalhães desejo felicidades, sabedoria, muitos 

anos de vida. E ao Vereador André também, antecipadamente. 

Estamos falando aqui, de uma herança maldita, deixada pelo 
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governo anterior. Infelizmente, tenho que falar sobre o Projeto 

de Lei nº 12/2017. Fiquei, no final de semana, estudando o 

projeto e posso afirmar, que é mais uma herança maldita do 

governo Stupp, da mesma forma como o Vereador Magalhães 

colocou, sobre o INSS e apropriação indébita. Da mesma 

forma, este projeto foi mandado para esta Casa, para falar dos 

credores, que ficaram para trás, credores do governo passado, 

que foram deixados sem pagamento. Há uma lista de credores, 

para pagamento. Por que o prefeito mandou este projeto para 

esta Casa de Leis? Para que ele possa fazer um contrato de 

confissão de dívidas, para estes credores do passado. Só que 

isto é um ato de gestão do prefeito municipal. Da mesma 

forma como ele parcelou os débitos do INSS, este 

parcelamento foi feito, com o Governo Federal, ele também 

pode fazer este contrato de confissão de dívidas, com os 

credores dele. É um ato de gestão, motivo pelo qual acho que 

este projeto não deveria passar por esta Casa. Este é um 

fundamento. Outro fundamento pior é que temos que buscar o 

responsável pelo roubo, que foi feito aos cofres públicos, 

porque o dinheiro é nosso, do povo, é o governo do ex-

prefeito Gustavo Stupp e aqueles que compactuaram com o 

que foi feito ali. Sabem por que eu fiz um requerimento, 

pedindo ao prefeito o estágio dos credores e a ordem 

cronológica dos pagamentos e ainda, valores, e se há títulos, 

ou não? Para podermos complementar esta lei, que veio com 

urgência, para termos fundamento, porque aprovar a matéria. 

Credores que são do prefeito. Fui buscar respostas do porquê. 

A maior resposta é a Lei nº 8.666, Lei de Licitações. Ela 

prevê, no artigo 5º, que a ordem cronológica tem que ser 

estritamente obedecida. Aos credores da prefeitura, existe uma 

ordem para receberem, ordem que não pode ser quebrada. O 

Secretário de Finanças, Roberto Oliveira, disse à nossa 

comissão, que a ordem cronológica está sendo quebrada desde 

2015. O ex-prefeito Stupp quebrou a ordem cronológica. 

Passavam alguns credores, na frente de outros. Não podemos 

aprovar de qualquer forma este projeto, porque quebrar a 

ordem cronológica é crime e está previsto no Artigo 92 da lei 
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8.666, que diz: admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer 

modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, 

em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos 

celebrados com o poder público, sem autorização, em lei, no 

ato convocatório da licitação, ou nos respectivos instrumentos 

contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem 

cronológica de sua exigibilidade. Pena de detenção de dois a 

quatro anos e multa. Se o próprio Roberto, que é o chefe do 

orçamento, apontou o problema, eu, como vereador, vou 

oficiar o Ministério Público e o Tribunal de Contas, para que 

tomem providências, e vejam quem são os responsáveis pela 

quebra da ordem, que é crime. E ela está quebrada desde 2015 

e não se tem justificativa. Houve preferência para credor e isto 

não pode ocorrer. Nós vamos tomar providências, para que aja 

punição dos que fizeram a devassa nos cofres públicos de 

Mogi Mirim. Conto com esta Casa, para que os vereadores 

estudem este projeto de lei, para que o Executivo mande o 

projeto, com nova redação, a fim de que possamos dar o aval 

ao ato, que pode ser a continuidade de um crime, ocorrido no 

passado. Por isso, prudência”, explanou. Também fez uso da 

palavra o Vereador André Albejante Mazon. “Complementar a 

minha fala, sobre segurança. Estou tentando agendar com o 

presidente estadual do PTB, Deputado Campos Machado, que 

tem mandato intrinsicamente ligado à área da segurança. 

Convidei os vereadores Tiago e Moacir a me acompanharem, 

para fazermos nossos pedidos. Também falar sobre coisas 

boas. A operadora Vivo não oferecia sinal, há três meses, em 

Martim Francisco. Liguei para a Vivo e fui muito bem 

atendido. E a Vivo solucionou o problema e prestou 

esclarecimentos, aqui, na Sala da Presidência, porque não 

tinha identificado o problema antes. Coisa boa. Lembrei da 

questão sobre servidores, que foi falada aqui, pelo Gaúcho, 

Vereador Marcos. Ele falou sobre as pessoas, que limpam 

banheiros, e eu me lembrei da Rosângela, que é servente e 

presta serviços, no Espaço Cidadão, no banheiro. Ela disse 

que estava lá, porque tinha prazer em trabalhar na prefeitura e 

que amava o que fazia. Temos muitos servidores que amam o 
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que fazem e isto é gratificante. Precisam ser valorizados”, 

salientou. Como não houvesse mais oradores inscritos para 

falar em “Explicação Pessoal”, o Sr. Presidente determinou 

fosse guardado um respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo 

passamento dos Senhores Roldão Alves de Magalhães, Ivani 

Gonçalves Citelli, Silvia Aurora Chiavegato Andrade e 

Antônio Augusto de Campos – Toninho da Funerária. 

Cumprida dita providência e nada mais a tratar, o Sr. 

Presidente, Vereador Jorge Setoguchi, agradeceu a presença 

de todos e, sob a proteção de Deus, encerrou os trabalhos da 

presente Sessão às 21h22, do que, para constar, determinou a 

lavratura da presente Ata, a qual, após achada conforme, 

discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 

CMM 


