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         ATA DA QUINTA (5ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Jorge Setoguchi; 

secretariada pelo Sr. Vereador Cristiano Gaioto. 

 

 

Aos cinco dias do mês de março do ano dois mil e 

dezoito 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 Quinta (5ª) Sessão Ordinária do Segundo 

(2º) 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 1º de março de 2018. 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 Luís Roberto Tavares, para que 
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procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 

Cumprida dita providência, a sessão foi suspensa às 18h45, 

para cumprimento do disposto no Requerimento nº 010/2018, 

de iniciativa do Vereador Cristiano Gaioto, que solicitou 

homenagem especial ao Dia Internacional da Mulher 2018, 

efeméride do mês de março. Foram agraciadas, com uma 

composição floral, as seguintes mulheres: Anna Sylvia 

Tavares Vieira, homenageada do Vereador Alexandre Cintra; 

Professora Benedita Maria do Carmo Franco Silva, 

homenageada do Vereador André Albejante Mazon; 

Engenheira Rosandra Bronzatto, homenageada pelo Vereador 

Cinoê Duzo; Edmara Choqueta Sabino, homenageada do 

Vereador Cristiano Gaioto; Sônia Maria Favaroni Mendes, 

homenageada do Vereador Geraldo Vicente Bertanha; 

Lucimara Lopes Fernandes Correa, homenageada pelo 

Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior; Professora Flávia Rossi, 

homenageada pelo Vereador Jorge Setoguchi; Leonor Lina 

Souza, homenageada pelo Vereador Luís Roberto Tavares; 

Samanta El Khouairy de Souza Leite, filha do Vereador Luiz 

Roberto de Souza Leite; Gabriela machado da Silva, 

homenageada do Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino; Queila Maria Assunção Santos, homenageada do 

Vereador Marcos Antônio Franco; Maria Amélia Stort Faria, 

da Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros; Dulcelena de 

Freitas Bonaldo, cunhada do Vereador Moacir Genuario; 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, homenageada 

do Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães; Dra. Alessandra 

Polidoro dos Santos, homenageada pelo Vereador Samuel 

Nogueira Cavalcante; Dalila Maria Lichtscheidl, 

homenageada pela Vereadora Sônia Regina Rodrigues; 

Marisa da Conceição Lourenço Andrade Ramos, lembrada 

pelo Vereador Tiago César Costa. Foi momento de muita 

emoção, para todos os presentes. Ato contínuo, dando por 

reiniciada a sessão, às 19h54, na parte reservada ao 

"EXPEDIENTE", o Sr.  Presidente deu ciência à Casa, 

através de leitura, da seguinte matéria: 1. Relatórios e 

Balancetes da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, “referente 
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ao mês de novembro de 2017”; (à Comissão de Finanças e 

Orçamento). A seguir, o Sr. Presidente submeteu à apreciação 

e votação dos nobres Vereadores os seguintes 

REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados 

pela Casa): Requerimento Nº 82/2018 - Assunto: REQUER 

AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, INFORMAÇÕES 

REFERENTES AOS CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DO 

CONSELHO DO BEM ESTAR ANIMAL. Autoria: SÔNIA 

REGINA RODRIGUES. Requerimento Nº 84/2018 - 

Assunto: Reitero o requerimento de nº 439 – apresentada 05 

de julho – solicitando estudos para a mudança de direção da 

rua Alexandre Coelho a partir da altura do número 154 até 

as proximidades do número 296. Autoria: GERALDO 

VICENTE BERTANHA. Requerimento Nº 85/2018 - 

Assunto: Requer a convocação do provedor da Santa Casa 

de Mogi Mirim, Sr. Milton Bonatti, no dia 12 de março, às 

18h30, para prestar informações sobre a atual situação do 

hospital acerca das questões: financeiras, médico-hospitalar, 

a prestação de serviços aos pacientes, aplicação de recursos 

municipais, bem como as demissões de funcionários e 

contratações de novos. Autoria: GERALDO VICENTE 

BERTANHA. Requerimento Nº 87/2018 - Assunto: Reitera 

ao Excelentíssimo Prefeito Municipal junto a Secretaria de 

Obras e Planejamento: providências para “tapa buraco” com 

urgência, na Rua Alcides Hortêncio, Bairro Residencial 

Anselmo Lopes Bueno. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 88/2018 

- Assunto: Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno: informações sobre revisão 

dos valores a título de pagamento de diárias aos funcionários 

públicos municipais. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 89/2018 

- Assunto: Solicito ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno: através da Secretaria de 

Saúde, informações sobre o andamento das cirurgias eletivas. 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 
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PALOMINO. Requerimento Nº 91/2018 - Assunto: 

SOLICITO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, INFORMAÇÕES 

SE JÁ EXISTE PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE 

BEBEDOURO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO 

NA PRAÇA RUI BARBOSA E PRAÇA FLORIANO PEIXOTO. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Requerimento Nº 92/2018 - Assunto: REQUEIRO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, 

INFORMAÇÕES DE PROJETOS OU MANUTENÇÃO EM 

PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL 

DOS FRANCOS II (MMR-215).  Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Requerimento Nº 93/2018 - Assunto: 

Encaminha ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Minuta de 

Emenda de Lei acrescentando, dispositivos à Lei Municipal 

nº. 4.754 de 16 de abril de 2009, e dá outras providências. 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Requerimento Nº 94/2018 - Assunto: Requeiro 

informações do Executivo e do DER- Campinas devido aos 

problemas ocasionados na Rodovia Nagib Chaib nas galerias 

de águas de chuvas que não estão comportando o lançamento 

de águas pluviais das redes oriundos dos loteamentos às 

margens da Rodovia, causando transtornos e avarias nas 

propriedades localizadas na Avenida Antonio Carlos de 

Oliveira, Tucura, conforme reclamação do proprietário 

através do processo administrativo nº 17.068/2017. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 95/2018 - 

Assunto: Requeiro informações do Executivo acerca da 

possibilidade de alteração na Lei Complementar nº 280/13 

que institui a CIP dando isenção às entidades filantrópicas. 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 

96/2018 - Assunto: REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE GOVERNO, INFORMAÇÕES DE QUAL 

VALOR ENCONTRA-SE EM CONTA DA MUNICIPALIDADE 

REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E QUAIS 

INVESTIMENTOS, PROJETOS E SERVIÇOS ESTÃO SENDO 
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ELABORADOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DE MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Requerimento Nº 97/2018 - 

Assunto: REQUER AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O 

INTUITO DE DAR CONHECIMENTO A DECISÃO 

JUDICIAL QUE DETERMINA A INSERÇÃO NA LEI 

ORGÂNICA DE MOGI MIRIM PRECEITO QUE GARANTA 

AO SERVIDOR PÚBLICO ELEITO, A AFASTAR-SE DE 

SUAS FUNÇÕES SEM PREJUÍZO A REMUNERAÇÃO, 

PARA DESEMPENHAR CARGO DE REPRESENTAÇÃO 

SINDICAL. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento 

Nº 98/2018 - Assunto: REQUEIRO AO EXMO. SENHOR. 

PREFEITO CARLOS NELSON BUENO INFORMAÇÕES 

SOBRE O TERMINO DAS OBRAS E REABERTURA DO PSF 

LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO DO HORTO VERGEL. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 

99/2018 - Assunto: Requer ao Prefeito Municipal, Carlos 

Nelson Bueno que encaminhe para a Secretaria competente 

para realizar estudos para a execução de “Operação Limpa 

Bueiros” na Rua Jairo Aparecido Vilella do Jardim Sbeghen. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Na sequência, o Sr. 

Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do 

Plenário, as seguintes INDICAÇÕES, endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação Nº 343/2018 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA 

RUA ALBERTO CHRISTOFOLETTI, NO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 344/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA KARAJÁ, NO MOGI 

MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 345/2018 - Assunto: INDICA-SE AO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO, 

VERIFICAR A POSSIBILIDADE DA ADESÃO DO 

MUNICÍPIO NO PROCESSO DE DOAÇÃO DE VEÍCULOS 

PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
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DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. Autoria: SÔNIA REGINA 

RODRIGUES. Indicação Nº 346/2018 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

JOÃO MALVEZZI, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA 

CRUZ.  Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

348/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 1º DE JANEIRO, NA 

SANTA LUZIA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 349/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO MEIO FIO DA RUA 

PROFESSORA HELENA ROMANELO CAMPOS, NO 

JARDIM PATRÍCIA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 350/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA EDSON LUCIO 

PATELI, NA SANTA LUZIA. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 351/2018 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO NO MEIO FIO DA RUA 

NANCY DE CAMARGO PIGOZI, NO JARDIM PATRÍCIA. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 352/2018 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO 

NO BUEIRO LOCALIZADO NA RUA NANCY DE CAMARGO 

PIGOZI, NO JARDIM PATRÍCIA. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 353/2018 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA NA 

RUA LAZARO FRANCO DE MORAES, NO JARDIM 

HELENA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 354/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA NELSON VITAL DO 
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PRADO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

355/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA CORNÉLIO PIRES, 

NO JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 356/2018 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

OCTAVIANO FILOMENO, NO JARDIM FLAMBOYANT. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 357/2018 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA 

BURACOS NA RUA ANTÔNIO BERTAZOLI, NO JARDIM 

PAULISTA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 358/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA RUA 

NATAL MENISTREL, NO JARDIM BICENTENÁRIO. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 359/2018 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO ESTUDOS PARA 

OTIMIZAR O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS NA REGIÃO DA ENTIDADE EQUIPOTÊNCIA, 

NA RUA NELSON VITAL DO PRADO, NO JARDIM 

HELENA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 360/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA CHILE, NA VILA 

DIAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

361/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA URUGUAI, NO 

SEAC. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

362/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA MAJOR AVIADOR 

CLAUDIO GONÇALVES GAMBA, NA VILA DIAS. Autoria: 
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LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 363/2018 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA 

BURACOS NA RUA JOSÉ PAQUESE, NA VILA DIAS. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 364/2018 

- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO REVITALIZAÇÃO 

NA PRAÇA LOCALIZADA NA BIFURCAÇÃO DAS RUAS 

HONÓRIO VITAL DO PRADO E JOSÉ POLETINE, NO 

JARDIM DO LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 365/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

A INSTALAÇÃO DE CANALETA NA ESQUINA DAS RUAS 

VENEZUELA E ARISTIDES GURJÃO, NA VILA DIAS. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 366/2018 

- Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos 

Nelson Bueno, junto a Secretaria de Obras, para a colocação 

de um redutor de velocidade na Rua Conde Alvares Penteado 

no Mirante.  Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação Nº 

367/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

A CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA 

BENEDICTO MARQUES DE CAMARGO, ENTRE O TÚNEL 

MARIO COVAS E A ROTATÓRIA DA RODOVIA EZIO 

MARIOTONI. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 368/2018 - Assunto: SOLICITO AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL OPERAÇÃO TAPA BURACO  NA 

RUA SEBASTIÃO BUENO DA SILVA, SANTA LUZIA. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Indicação Nº 369/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

INSTALAÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO NAS 

RUAS DO JARDIM TAINÁ. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 370/2018 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO NO BUEIRO LOCALIZADO 

NA RUA LUIZ CARLOS LAURINDO “MELINHO”, NO 
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JARDIM TAINÁ. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 371/2018 - Assunto: SOLICITO AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL COLOCAÇÃO DE PLACA DE 

PROIBIDO JOGAR LIXO. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 372/2018 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NO PASSEIO PÚBLICO 

DA RODOVIA NAGIB CHAIB. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 373/2018 - Assunto: SOLICITO AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL OPERAÇÃO TAPA BURACO  NA 

RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, SANTA LUZIA. Autoria: 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 

374/2018 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

Competente providências para viabilizar a troca de lâmpadas 

queimadas na Rua 25 de janeiro, Santa Luzia. Autoria: 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 

375/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, LIMPEZA E ROÇAGEM DO 

MATO EM TERRENO DE RESPONSABILIDADE DA 

PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO, 

BAIRRO SAÚDE.  Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº 376/2018 - Assunto: SOLICITO AO EXMO. SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, ESTUDOS 

PARA IMPLANTAR UM SISTEMA DE PLANTÃO PARA 

ESTENDER O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES TAMBÉM 

NO PERÍODO NOTURNO PARA RECEBER SOLICITAÇÕES 

PARA EFETUAR TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS OU 

DANIFICADAS. Autoria: MOACIR GENUARIO. Indicação 

Nº 377/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA IBRANTINA 

CARDONA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA 

HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 
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378/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA ARGENTINA, NA 

VILA DIAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 379/2018 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal através de Secretaria Municipal 

competente a limpeza das calçadas devido a impossibilidade 

de uso dos pedestres à Rodovia Elzio Mariotoni, nas 

proximidades das Chácaras Areião. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 380/2018 - Assunto: Indico ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através de 

Secretaria Municipal competente operação TAPA BURACO 

às ruas em torno da Praça Dayrson Chiarelli, Jardim 

Longatto: Rua João Alves Azevedo, Rua Aziz Lian, Rua 

Orestes Citelli e Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira. 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 

381/2018 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal através de Secretaria Municipal 

competente operação TAPA BURACO em toda extensão da 

Rua Elizário Dias Guillon e Rua Soter Fernandes, Jardim 

Silvânia. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Indicação Nº 382/2018 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal através de Secretaria Municipal 

competente manutenção da Estrada Rural PL Aeroporto 823 

e limpeza com recolhimento do lixo após a primeira entrada 

do Aeroclube de Mogi Mirim. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 383/2018 - Assunto: 

SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA 

COMPETENTE, COLETA DE LIXO, MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO, ROÇAGEM DO MATO E MELHORIAS NA 

ESTRADA MUNICIPAL RURAL MMR-055. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 384/2018 - Assunto: INDICO 

AO SENHOR PREFEITO CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E 

SERVIÇOS A MANUTENÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL DA 

RODOVIA SENADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. 
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Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Indicação 

Nº 385/2018 - Assunto: INDICO AO SENHOR PREFEITO 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 

OBRAS HABITAÇÃO E SERVIÇOS A PINTURA DE FAIXA 

DE PEDESTRE EM FRENTE A ESCOLA EMEB 

PROFESSOR BRAULIO JOSÉ VALENTIM, MARTIM 

FRANCISCO. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHAES. Indicação Nº 386/2018 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTAMENTE COM A SECRETARIA COMPETENTE, 

IMEDIATA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA 

MUNICIPAL RURAL DO GABRIELZINHO (MMR-287), 

COM RELAÇÃO AOS PONTOS CRÍTICOS NO 

PAVIMENTO. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

387/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO 

MANUTENÇÃO NA PARTE SEM PAVIMENTAÇÃO DA 

RODOVIA EZIO MARIOTONI. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 388/2018 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO ROÇAGEM DO MATO E LIMPEZA NO 

CENTRO EDUCACIONAL ERNST MAHLE NO 

ASSENTAMENTO DO HORTO VERGEL. 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 39/2018 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, 

COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO 

DO SR. GERALDO GONÇALVES PINTO, OCORRIDO DIA 

23 DE FEVEREIRO DE 2018. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Moção Nº 40/2018 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, 

COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO 

DO SR. WELLINGTON MAGRINI, OCORRIDO DIA 12 DE 

FEVEREIRO DE 2018. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Moção Nº 41/2018 - Assunto: VOTOS DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A TODAS AS ESCOLAS, 

EM ESPECIAL AS UNIDADES ESCOLARES DE NOSSA 
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CIDADE, PÚBLICAS E PARTICULARES, PELO DIA DA 

ESCOLA, A SER COMEMORADO NO PRÓXIMO DIA 15 DE 

MARÇO. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 42/2018 

- Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR JOSÉ SULPICIO OLAVO DE FREITAS 

GONÇALVES, OCORRIDO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 

2018. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Moção Nº 43/2018 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE 

APLAUSOS À BIATLETA BRASILEIRA, ESQUIADORA DE 

CROSS-COUNTRY, E COMENTARISTA DE ESPORTES DE 

INVERNO DA REDE GLOBO, MIRLENE PICIN MIKA. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. A seguir, o Sr. Presidente 

colocou à disposição dos Srs. Vereadores a seguinte 

CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 112, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 155, 156, 157, datados de 23, 26, 28 de fevereiro de 

2018, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito 

Municipal, José Augusto Francisco Urbini, respectivamente, 

respondendo a respeito da Indicação nº 080/2018; Indicação 

nº 086/2018; Indicação nº 097/2018; Requerimento nº 

669/2017; Indicação nº 104/2018; Indicação nº 060/2018; 

Indicação nº 078/2018; Indicação nº 093/2018; Requerimento 

nº 006/2018; Indicação nº 105/2018; Indicação nº 101/2018; 

Indicação nº 1105/2017; Indicação nº 1556/2017; Indicação nº 

001/2018; Requerimento nº 291/2017; Indicação nº 

1637/2017; Requerimento nº 558/2017; Indicação nº 

1391/2017; Indicação nº 1395/2017; Indicação nº 1396/2017; 

Indicação nº 1397/2017; Indicação nº 1465/2017; Indicação nº 

1525/2017; Indicação nº 1520/2017; Indicação nº 1609/2017; 

Indicação nº 070/2018; Requerimento nº 016/2018; Indicação 

nº 1628/2017; Indicação nº 1629/2017; Indicação nº 

1470/2017; Indicação nº 1491/2017; Indicação nº 1492/2017; 

Indicação nº 1493/2017; Indicação nº 875/2017; Indicação nº 

874/2017; Indicação nº 1642/2017; Indicação nº 1639/2017; 

Indicação nº 1644/2017; Requerimento nº 742/2017; 
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Indicação nº 084/2018; Indicação nº 073/2018; Indicação nº 

082/2018; Indicação nº 071/2018, desta Edilidade; (arquive-

se, após dar ciência aos Senhores Vereadores interessados); 

Ofício nº 38/2018, datado de 27 de fevereiro de 2018, 

subscrito pelo Sr. Antônio Marino Brandão de Almeida, 

Presidente da CEMIRIM, “acusando recebimento e 

agradecendo o teor da Moção nº 23/2018”; (arquive-se, após 

dar ciência ao Vereador Jorge Setoguchi). 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. Inicialmente, fez uso da palavra o 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha. Ele iniciou, agradecendo 

aos pares a aprovação do Requerimento nº 85/2018, de sua 

autoria, através do qual solicitou a convocação do provedor da 

Santa Casa de Mogi Mirim, Sr. Milton Bonatti, no dia 12 de 

março, às 18h30, para prestar informações sobre a atual 

situação do hospital acerca das questões financeiras, médico-

hospitalar, a prestação de serviços aos pacientes, aplicação de 

recursos municipais, bem como, sobre as demissões de 

funcionários e contratações de novos. Sobre isso ainda, o 

vereador solicitou ao Presidente da Câmara, para que fosse 

concedido um espaço de tempo considerável, ao convocado, 

para exposição do assunto. Depois, divulgou conquista, para a 

Santa Casa, e relatou que, no ano passado, tinha sido 

informado, por funcionários do hospital, da existência de 

algumas emendas parlamentares, destinadas à compra de 

equipamentos, para unidade de atenção especializadas em 

saúde, as quais estavam estacionadas, no Ministério da Saúde, 

emendas tinham sido destinadas, por três deputados, no valor 

total de um milhão, novecentos e noventa e nove mil e 

oitocentos reais. Ratificou, que não era autor de qualquer 

pedido, ou de emenda alguma, pois se tratavam de pedidos 

que tinham sido feitos, no passado, mas, haja vista contatos 

que tinha com assessores do Ministério da Saúde, ele tinha 

solicitado apoio, para a liberação de verbas, na intenção de 
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ajudar, apartidariamente. Todavia, explicou que as emendas 

tinham sido liberadas, pelo Ministério da Saúde, mas faltavam 

documentos, por parte Santa Casa, que o provedor tinha 

informado, sobre a emenda de um milhão e quatrocentos mil 

reais, para aquisição de ventiladores e outros equipamentos, 

que ela sairia, em breve, porque os documentos do hospital 

tinham sido acertados e o vereador esperava, então, que a 

notícia fosse concreta. Depois, relatou audiência, que tivera, 

na semana passada, com o Secretário Adjunto de Estado da 

Segurança Pública, Dr. Sérgio Turra, ocasião em que o 

vereador solicitara, através de ofício, aumento do efetivo de 

segurança na cidade, contratação de mão-de-obra. Salientou, 

que no final do mês de março, centenas de novos policiais 

iriam concluir a Academia de Polícia, indo às ruas, que o 

Secretário Adjunto lhe garantira, que iria analisar, com 

bastante atenção, o pedido de efetivo, para Mogi Mirim, e 

registrou que solicitara ainda, à Polícia Militar, fosse 

disponibilizado um HT – Rádio Comunicador Interno, para a 

GCM, para conexão on-line e atendimento de ocorrências, 

concomitantemente. Relatou ainda, que o Secretário Adjunto 

havia falado sobre o Programa Detecta, um sistema integrador 

de informações, cujo software era instalado junto aos 

aparelhos de radares, na cidade, sem custo para o município, 

informando, igualmente, sobre veículos furtados e roubados e 

que, ele, orador, já havia remetido ofício ao prefeito, para 

adesão ao sistema, através de convênio, como mais uma 

ferramenta, para auxiliar os policiais. Para concluir, 

cumprimentou todas as mulheres presentes, pelo transcurso do 

Dia Internacional da Mulher. O próximo orador foi o 

Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior. Ele cumprimentar todas 

as mulheres da cidade, pela passagem do Dia Internacional da 

Mulher, em nome das duas vereadoras da Câmara, Maria 

Helena e Sônia Regina, e, em nome das dezessete 

homenageadas da noite. Depois, abordou assunto dos 

requerimentos, que apresentara. Primeiramente, propositura 

que solicitou informações do Executivo e do DER- Campinas 

sobre os problemas ocasionados na Rodovia Estadual Nagib 
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Chaib, nas galerias de águas de chuvas, as quais não estavam 

comportando o lançamento de águas pluviais, oriundas das 

redes dos loteamentos, localizados às margens da rodovia, o 

que causava transtornos e avarias, nas propriedades 

localizadas na Avenida Antônio Carlos de Oliveira, Bairro 

Tucura, conforme reclamação do proprietário, Rogério 

Manera, através do processo administrativo nº 17.068/2017. 

Explicou que novos empreendimentos haviam sido erigidos, 

mas as redes permaneciam antigas, as galerias não estavam 

comportando a vazão, quando de chuvas, provocando 

estragos, erosão e danos, e pediu, por providências, cuja 

solução seria uma nova rede, com diâmetro maior, 

comportando a vazão de todos os loteamentos, lançando-os, 

no Rio Mogi Mirim, que estava próximo. A responsabilidade 

deveria ser dividida, com todos os responsáveis pela 

drenagem urbana. Em segundo, o requerimento, que solicitou 

informações do Executivo acerca da possibilidade de alteração 

na Lei Complementar nº 280/13, que instituíra a Contribuição 

Para Iluminação -  CIP, buscando uma isenção às entidades 

filantrópicas. Pediu estudos, para alteração da lei da CIP, que 

tinha sido aprovada, em 2013, todavia, ela não contemplava 

nenhum tipo de isenção, ou critérios de isenção, algo que era 

garantido, por lei, no Código Tributário Municipal. Falou que 

iria antecipar uma resposta, ao Vereador Orivaldo Magalhães, 

de que o município detinha, em caixa, conta específica e 

vinculada, o valor de sete milhões de reais, referentes à CIP, 

valor altíssimo, e que, a reestruturação da lei poderia trazer 

uma possibilidade de utilização desse caixa. 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. O Vereador Jorge 

Setoguchi, desde logo, convidou todos os presentes e a 

população, em geral, para participação na próxima reunião do 

Conselho de Segurança – CONSEG, agendada para as 16 

horas, no dia 7 de março de 2018, no plenário da Câmara, para 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

16 

tratativas, em torno do assunto do sistema de segurança feito 

através de câmeras de monitoramento. Depois, registrou 

requerimento, que tinha apresentado, voltado para melhorias 

na Estrada Rural dos Francos – MMR 215, onde existia uma 

ponte de madeira, cujo piso estava condenado, solicitando 

providências, pois encabeçava tal pedido, desde 2016. 

Comentou indicação feita, para a Estrada do Gabrielzinho, 

trecho próximo à Fazenda Esmeralda, trecho com muitos 

buracos e local de trânsito intenso, indicando serviços de 

conservação. Para encerrar, cumprimentou todas as mulheres 

mogimirianas, pelo Dia Internacional da Mulher. Novamente, 

na direção dos trabalhos, o Vereador Jorge Setoguchi facultou 

o uso da palavra ao Vereador Luís Roberto Tavares. Ele 

aclarou, que tinha percorrido toda a zona leste da cidade, rua 

por rua, no mapeamento de buracos, por toda a zona leste, 

pois sua preocupação real, além dos buracos, era para com as 

ladeiras do Parque das Laranjeiras, principalmente, Ruas 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15, todas, em declive. Explicou 

que as crateras iam se formando, não havia solução imediata, 

portanto, elas seguiam, crescendo, e citou, como exemplo, a 

Rua Pastor Feliciano A. da Silva, Rua 9, onde um acidente já 

tinha acontecido, e a Rua Ângelo Bruno, onde havia um 

buraco, feito pelo SAAE, sem manutenção, podendo provocar 

acidentes. Assim sendo, encaminhava ao SAAE e à prefeitura 

várias indicações, pedindo urgência, na solução dos buracos, 

nas ladeiras, muito perigosas, porque acidentes poderiam ser 

fatais. Também mencionou indicação de operação tapa 

buracos, que ele tinha proposto, para a Rua Nelson Victal do 

Prado, no Jardim Helena, onde estava localizada a entidade 

Equipotência, bem como mencionou o problema de 

escoamento, que existia, desde a Rua Cornélio Pires, no 

Jardim Flamboyant, descendo até a Rua Nelson Victal do 

Prado, o que deixava alagada a frente da entidade. Sugeria 

então, fosse feito bueiro, ou canaleta, na Rua Cornélio Pires. 

Citou também problemas, que existiam no Horto Vergel, onde 

vinte e cinco famílias estavam sem água. Explicou, que as 

famílias faziam uso de uma caixa d’água, com captação 
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própria, porém, destacou que a água tinha sido emprestada 

para a creche Ernst Mahle, localizada no bairro; que os 

moradores também não estavam conseguindo fazer o 

bombeamento; que a creche recebia também, água oriunda do 

SAAE, mas os moradores não, tornando-se dependentes da 

caixa de água, o que o levava a solicitar providências, por 

parte do SAAE, para abastecimento. Frisou que estivera 

conversando, com o Provedor da Santa Casa, e tomara a 

liberdade de agendar uma reunião, para as 15 horas, na quarta-

feira, na Santa Casa, para debates sobre a situação do hospital, 

porque esta não era uma luta sua, em separado, mas luta de 

todos os vereadores, portanto, todos estavam convidados, para 

ouvir as explicações do Provedor do Hospital. A próxima 

oradora foi a Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. Ela 

agradeceu a homenagem recebida do Vereador Orivaldo 

Magalhães, pela passagem do Dia Internacional da Mulher, 

salientou que tinha ficado muito emocionada e surpresa. 

Depois, cumprimentou todas as mulheres, assessoras, 

funcionárias e mogimirianas. Falou também sobre a Santa 

Casa e sobre o convite, para reunião, no hospital, feito pelo 

Vereador Luís Roberto, explicando-lhe que, em respeito à 

convocação aprovada, pelo requerimento de autoria do 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha, entendia melhor ouvir o 

Provedor Milton Bonatti, no plenário da Câmara, mediante 

prazo ampliado, com anuência do presidente. Falou que a 

Santa Casa era assunto difícil e, sobre a manifestação do 

Vereador Gérson, acerca da alteração da legislação da CIP, 

destacou que o prefeito lhe dissera, que tinha programada a 

melhoria, na rede de iluminação, através da utilização dos 

recursos, que estavam alocados, na conta-caixa da CIP, 

portanto, ela iria aguardar esse investimento, pois todo mundo 

se preocupava com a verba retida. O próximo orador foi o 

Vereador Moacir Genuario. Aproveitando o assunto da CIP, o 

vereador abordou o teor da Indicação nº 376/2018, de sua 

autoria, sugestão para implantar um sistema de plantão, 

através de número telefônico, no SAAE, Prefeitura, ou Guarda 

Civil Municipal, para estender o atendimento das solicitações 
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dos munícipes, objetivando efetuar trocas de lâmpadas 

queimadas, ou danificadas, também, no período noturno, 

visando facilitar a vida da população. Na sequência, o 

vereador comentou o caso do comerciante ambulante muito 

conhecido na cidade, Luiz Alberto D'Elboux Guimarães, o 

Jujubinha, que tinha sido expulso de seu local de trabalho, na 

rua, pelo setor de Fiscalização da Prefeitura de Mogi Mirim, 

durante o último final de semana. O vereador colocou, que o 

comerciante possuía uma autorização, datada de 2005, mas 

que a fiscalização tinha agido, retirando-o do local, e 

comentou que o assunto precisava ser revisto, haja vista o 

avanço do trabalho informal, no Brasil, que as leis deviam ser 

cumpridas, mas que poder-se-ia rever a situação, visando 

acomodar o comércio ambulante, na atual situação de 

desemprego no Brasil. Depois, trouxe muitas reclamações 

sobre o transporte coletivo urbano, na cidade, feito pela 

concessionária de serviços, empresa Fênix. Disse que os 

ônibus não estavam cumprindo os horários, atrasavam, cerca 

de quarenta, ou cinquenta minutos, levando os trabalhadores a 

perderem o dia de trabalho, haja vista tantos atrasos, e rogou à 

concessionária, que resolvesse a problemática, facilitando 

assim, a locomoção do trabalhador mogimiriano. Encerrando, 

parabenizou todas as mulheres de Mogi Mirim, pelo Dia 

Internacional da Mulher. O próximo orador foi o Vereador 

Orivaldo Aparecido Magalhães. Ele, desde logo, desejou um 

feliz Dia Internacional das Mulheres a todas as mulheres de 

Mogi Mirim e do Brasil e teceu elogios à Vereadora Maria 

Helena Scudeler de Barros, sua homenageada, na noite, em 

virtude do trabalho que realizava, na Casa, já por cinco 

mandatos. Aclarou, que a vereadora tinha sido precursora, 

junto ao Governador do Estado, do processo de 

industrialização, encabeçado que fora, pelo então prefeito 

Paulo de Oliveira e Silva e pelo falecido Wilson de Barros. 

Afirmou também, que era conhecedor de seu trabalho 

incansável, em prol das instituições de caridade da cidade e de 

seu empenho, na Câmara, na busca de fiscalizar os projetos, 

do trabalho que exercia, enquanto presidente da Comissão de 

https://www.facebook.com/luizalberto.guimaraes?fref=gs&dti=1371716119515590&hc_location=group
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Finanças e Orçamento, logo, a vereadora tinha uma história, 

na cidade, e, através da pessoa da Vereadora Maria Helena, 

ele homenageava todas as demais mulheres mogimirianas. 

Sobre outro assunto, frisou o Requerimento nº 96/2018, de sua 

autoria, solicitando informações sobre qual seria o valor, que 

se encontrava, em conta da municipalidade, referente à taxa de 

iluminação pública, e quais investimentos, projetos e serviços 

estavam sendo elaborados, para melhoria da iluminação 

pública de Mogi Mirim. Falou que, enquanto vereador, não 

seria leviano, em analisar uma lei, taxa, ou imposto, sem 

informações concretas, portanto, fazia a solicitação e, 

certamente, a aplicação do dinheiro viria, nos próximos meses, 

ele desejava verificar a lei, fundamentar e analisar e trazer à 

população a verdade, qual seria o benefício, que o dinheiro 

aplicado traria, para Mogi Mirim. Como o próximo inscrito, 

Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, desistisse da palavra, 

ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora Sônia Regina 

Rodrigues. A vereadora também convidou a todos, para a 

reunião extraordinária do CONSEG, agendada para as 16 

horas, na quarta-feira, pois seria tratado assunto de interesse. 

Explicou, que nos meses de fevereiro a março, ela tinha 

rodado, pelas ruas do município, ao lado do Comandante da 

GCM, Luiz, e do Capitão PM Adriano, visitando vários 

comércios, os quais seriam, tais como, pontos estratégicos, 

numa proposta de instalação de um sistema de câmeras, para 

monitoramento inteligente integrado, na cidade, portanto, na 

reunião mencionada, o assunto seria tratado, e ela solicitava a 

presença de todos, pois os comerciantes visitados também 

estariam presentes, na reunião, haja vista ainda, que haveria 

demonstração, por parte de uma empresa, que prestava este 

tipo de serviço. Disse que ela tinha conhecimento das 

dificuldades financeiras da administração, para implantação 

da proposta de instalação das Câmeras de monitoramento, 

sistema Detecta, de reconhecimento de placas de veículos, 

salientou que a Polícia Civil possuía o sistema Detecta, mas 

não possuía as câmeras de monitoramento, ficando assim, esta 

ferramenta de segurança pública a desejar. Na sequência, 
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discursou sobre do Dia Internacional da Mulher, agradeceu o 

carinho dos colegas, que a tinham cumprimentado, teceu 

elogios à Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros e 

parabenizou todas as homenageadas da noite. Depois, abordou 

assunto referente a uma publicação, postada, na rede social, 

por uma funcionária pública, sobre o assunto do Bem-Estar 

Animal e castrações, que tinham sido feitas, na cidade. 

Aclarou que a funcionária tinha postado, que se sentira 

“brutalmente malhada”, por dois vereadores da Câmara; que a 

funcionária não citara nomes, mas, como apenas dois 

vereadores tinham abordado o assunto, o Vereador André 

Mazon e ela, oradora, ela se sentia mencionada e desde já 

pedia desculpas, por qualquer situação; que ela havia citado, 

em tribuna, que o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal -  

COMBEA desejava fiscalizar o sistema de castrações, que 

estava sendo feito, na cidade, dois eventos, que tinham sido 

encabeçados, por ela e pelo Vereador André Mazon; que ela 

desejava falar também, o que tinha lhe incomodado, razão que 

a fizera ter ido à tribuna, porque ela entendia, que o conselho 

estava nascendo, havia muita coisa, para alcançar e 

conquistar, mas estava começando, pelo lado errado; que ela 

apenas tinha dado sua opinião, enquanto membro da causa 

animal, e sobre terem citado as duas castrações, as quais o 

Vereador André e ela tinham encabeçado, ela possuía 

documentos respaldados, feitos todos, na legalidade; que ela 

se preocupara, quando da iniciativa das castrações, em 

conhecer o trabalho do Vereador André, castração de animais, 

e como os animais eram cuidados, quais os protocolos, porque 

ela, com protetora, entendia como inadmissível perder um 

animal, jamais entregaria um animal à eutanásia; que ela não 

entrava, em “barca furada”, no tocante à causa animal, 

portanto, se ela fizera as castrações ao lado do Vereador 

André Mazon, fizera-o consciente, acompanhara todas as 

situações e ressaltava ainda, que ela, oradora, sentia-se 

“brutalmente malhada” também, pela funcionária pública, 

quando esta tinha dito, que as castrações tinham sido feitas de 

forma irregular, em virtude de desconhecimento, por parte do 
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Conselho de Veterinária, porque não tinham, então, isto tinha 

sido ato de irresponsabilidade. Pediu que as pessoas tivessem 

conhecimento de causa, antes de postar absurdos, e a visão da 

vereadora era sempre a da união, entre os protetores. Ato 

contínuo, fez uso da palavra o Vereador Tiago Cesar Costa, 

que versou sobre segurança pública. Ele verbalizou, que a 

falta de iluminação pública tinha tudo a ver, com a 

insegurança e, infelizmente, podia-se observar o problema da 

CIP, interligado com a questão; que a lei, que instituíra a CIP, 

era lei injusta, porque arrecadava-se dinheiro, dinheiro havia 

no caixa, mas o montante não poderia ser utilizado, em outra 

coisa, que não fosse a iluminação pública, logo, desde o seu 

início, a lei fora instituída, com base num estudo mal feito, 

cujo intuito tinha sido “empurrar o serviço para a empresa 

terceirizada, para se ganhar dinheiro”, ato feito, infelizmente, 

no Governo de Gustavo Stupp; que ele já tinha sugerido a 

revogação da lei da CIP, no ano passado, a fim de que o 

dinheiro pudesse ser melhor utilizado; que era possível 

observar alguns pontos, em Mogi Mirim, absolutamente às 

escuras, tais como, no Jardim Guarnieri, próximo à Igreja de 

São Pedro, onde bandidos se escondiam, para roubar 

transeuntes, e relatou caso ocorrido, na última semana, no 

Bairro Maria Beatriz, quando assaltantes tinham mantido duas 

mulheres reféns, sob ameaça de enforcamento; que a 

população do Jardim Guarnieri estava se mobilizando, então, 

num grupo de moradores e vizinhos, na tentativa de buscar 

soluções; que a iluminação precisava ser colocada, em frente à 

Igreja São Pedro, algo que ele, orador, tinha solicitado, no ano 

passado, mas não fora atendido, até agora, e rogava, então, a 

colaboração dos demais vereadores, para que se implantasse a 

iluminação, no ponto escuro; que ele também pedia estudo, 

para investir o dinheiro, em iluminação, na zona leste também, 

onde haviam muitos pontos escuros, os quais causavam 

insegurança, que o município não investia na contratação de 

mais GCMs e, tampouco, equipamentos para melhoria da 

segurança pública, mesmo sendo o partido do governador o 

mesmo que o do prefeito Carlos Nelson, e que, o prefeito 
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Carlos Nelson deveria ter mais empenho, procurar pedir 

recursos, maior efetivo para as Polícias Civil e Militar, 

buscasse a valorização do profissional de segurança, nada 

mais justo, todavia, não, ao invés disso, o prefeito tinha 

deslocado, de seu local de costume, o comerciante ambulante 

Jujubinha, levando, para isso, todo um efetivo policial. Falou, 

que isso tinha que ser revisto, porque, no passado, ele fora 

autorizado a ficar e, agora, a administração o retirara, 

bruscamente, sem qualquer aviso prévio, comunicação, ou 

estudo, e perguntou, por que não levavam a viatura e o efetivo 

policial aos bairros, objetivando propiciar segurança. 

Registrou sua indignação, com o assunto. Afirmou, que tinha 

agenda, no Ministério de Segurança Pública, reunião, para 

discutir os problemas de Mogi Mirim, na pasta, e ele desejava 

entender melhor a questão das câmeras de monitoramento, 

porque poderia ser mais uma das reivindicações destinadas ao 

novo ministério e frisou, que o problema de segurança pública 

era de todos os cidadãos de Mogi Mirim, que só era dado 

valor à polícia, quando o bandido já estava  dentro da casa da 

pessoa, com a arma na cabeça, portanto, ele já chegava à 

conclusão pessoal de que, era melhor liberar o porte de arma, 

para que o cidadão se defendesse, em sua própria casa. O 

próximo orador foi o Vereador André Albejante Mazon, que 

comentou o mesmo assunto, que a Vereadora Sônia 

Rodrigues, sobre uma postagem, feita por uma funcionária 

pública municipal, referente às castrações gratuitas, que 

tinham sido executadas, na cidade, pelo orador e pela 

Vereadora Sônia. Disse que a postagem tinha sido uma 

irresponsabilidade da Veterinária Aline; que o Veterinário 

Agnelo já havia lhe pedido desculpas, a respeito da postagem, 

mas a funcionária da administração não, e leu a postagem, que 

tinha sido publicada, na Página Cães e Gatos, assim redigida: 

“venho aqui expor um caso muito ridículo, ao qual fiquei 

boquiaberta, que foi a sessão da Câmara passada, onde dois 

Vereadores protetores, sem terem antes ido falar comigo e 

com Dr. Agnelo, aceitaram a maneira distorcida como as 

informações foram passadas à eles, de que eu e o Agnelo 
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éramos contra as castrações gratuitas e contra os mutirões e 

queremos acabar com os mesmos, acusando o Dr. Agnelo de 

querer pegar clientes, com isso, como se um assunto desse 

nível pudesse ser tratado como uma simples brincadeirinha de 

telefone sem fio. Aproveito a triste oportunidade para dizer 

que é mentira! Eu e o Dr. Agnelo Franco Neto enquanto 

presidente e vice presidente do COMBEA ( Conselho de Bem 

Estar Animal), propusemos, na última reunião, respaldados em 

nossa lei, que possamos, enquanto Conselho, fiscalizar estes 

procedimentos, que estejam sendo realizados, sem a devida 

aprovação e averbação, principalmente, do CRMV, e que, 

estejam colocando, em risco, a vida destes animaizinhos 

indefesos, como, inclusive, aconteceu pelo menos em dois 

desses, realizados no final do ano passado, e que foram 

erroneamente postados, como regularizados perante o CRMV, 

inclusive, no jornal, e, na verdade, o Conselho de Veterinária 

nem estava sabendo dos mesmos. Mas, para nossa surpresa, 

fomos brutalmente malhados por estes dois Vereadores e 

vários protetores da causa, que infelizmente, não estão vendo 

o perigo que estes animais estão correndo. Tanto que, nestes 

dois mutirões não averbados, junto ao CRMV, chegaram ao 

meu conhecimento muitos casos de irresponsabilidade, quanto 

ao pós-cirúrgico, teve até uma cachorrinha postada aqui 

mesmo, que teve de ser socorrida, em clínica particular, após 

ser castrada em um destes mutirões. Posto isto, fico espantada, 

com protetores que dizem amar tanto os animais estarem 

sendo totalmente coniventes, com atos tão irresponsáveis, 

antiéticos e sem profissionalismo, inclusive, batendo palmas 

para tais atos. Todos os cuidados tanto com o pré, transporte e 

pós-operatórios são de extrema importância, por isso sempre 

fui muito malhada, quando castrávamos, pois, animais 

comunitários, eu somente castrava se tivéssemos um 

responsável pelo pós-cirúrgico. Posso te garantir que nós, 

todos os conselheiros, agora, mais do que nunca estaremos 

sim, fiscalizando atos como estes e se preciso for serão 

encaminhados à CRMV, CFMV, Polícia, Ministério Público, 

ou qualquer órgão superior, que se faça necessário, achando 
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os vereadores da causa e protetores que estamos certos, ou 

não. Não importando quem fez. Espero ter esclarecido o 

grande erro e distorção do que eu e o Dr. Agnelo dissemos que 

é bem diferente do dito por estes dois vereadores na tribuna de 

segunda”. O vereador mostrou o protocolo nº 2395/2017, do 

CRMV, pedido de averbação, prosseguimento dado pelo Sr. 

Anderson Dietrich, matricula nº 4077, Chefe do Setor de 

Atendimento, cuja resposta chegara, em 11 de setembro de 

2017, pelo CRMV, referente ao mutirão de castrações, no 

município de Mogi Mirim, informando que o mesmo tinha 

sido aprovado, conforme decisão da 482ª reunião plenária e 

encaminhada Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

devidamente averbada e, após análise, o projeto de execução 

contemplava as obrigações impostas pelas resoluções CFMV 

262/2010 e CRMV 579/2016, logo, tudo estava legal, 

averbado e de ciência dos Conselhos de Medicina Veterinária. 

O vereador se disse assustado, perguntou quais teriam sido as 

intenções da funcionária, por ter feito o que fizera, perguntou 

ao prefeito, sob mando de quem o funcionário público estava 

fazendo ataques mentirosos, contra o trabalho sério, 

desenvolvido pela Vereadora Sônia e por ele, orador, e pela 

Associação VIDA. Explicou, que as castrações gratuitas 

feitas, em pouco tempo, tinham sido mais numerosas, do que 

as executadas pela prefeitura, em um ano inteiro, e denunciou 

que a funcionária estava ganhando hora-extra, “para produzir 

nada”, pediu ao prefeito, que produzisse e não o criticasse e 

denunciou, que não havia medicamentos, no Bem-Estar 

Animal. O próximo orador foi o Vereador Cinoê Duzo. Ele 

parabenizou todas as mulheres, pelo dia 8 de março, o Dia 

Internacional da Mulher, exaltou o trabalho das mulheres, em 

todos os campos profissionais, e se congratulou com a mulher, 

que era também mãe, mencionando sua falecida mãe, Dona 

Luzia. Parabenizou o Vereador Geraldo Vicente Bertanha, 

pelo transcurso do aniversário natalício. Agradeceu ao 

Secretário de Obras, que estava concluindo os trabalhos no 

Complexo Lavapés, iluminação, capina e roçagem, deixando o 

complexo com “cara de espaço de lazer” e seguro, para prática 
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do esporte. Aclarou que havia muito ainda a se fazer, a 

questão ambiental, uma nova tentativa de desassoreamento do 

lago, mas ele deixava seus agradecimentos, pelo trabalho 

muito bem executado, pelo Secretário de Obras. 

Cumprimentou e parabenizou a Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, que há tempos lutava, por uma saúde de 

melhor qualidade, na cidade, ele bem sabia, que outros 

estavam trabalhando também, para tirarem a Santa Casa do 

“estado terminal”, que se encontrava. Falou que o PSB estava 

como “aluno ouvinte” da vereadora, aprendendo com a 

experiência da Vereadora Maria Helena. Depois, versou sobre 

a CIP, lembrou que o projeto tinha sido criado, na 

administração Gustavo Stupp, pessoa que destruíra a cidade, 

um projeto desastroso, que fora votado e aprovado, na Câmara 

Municipal, porém, sem os votos dos Vereadores Luís Roberto 

Tavares, Maria Helena Scudeler e sem o voto dele, orador. 

Criticou o montante, em caixa, que não era utilizado, e as 

lâmpadas, que não eram de LED, eram de péssima qualidade, 

e frisou que iria convocar o Secretário Fábio Mota, na 

Câmara, para que ele desse explicações sobre a qualidade das 

lâmpadas e o montante, que se tinha, em caixa. O próximo 

orador foi o Vereador Cristiano Gaioto. Ele se reportou à 

convocação do Secretário de Serviços, Fábio Mota, que 

acontecera, no início da sessão, na última semana, e sobre uma 

sugestão dada, para que as secretarias de Educação e Saúde, 

tivessem equipes de limpeza próprias e não mais dependessem 

da equipe macro da prefeitura, da Secretaria de Serviços 

Municipais. O vereador concordava com a sugestão, 

comprovara-a, durante a semana, em curso, quando houvera a 

divisão, e a UBS da Santa Cruz, por exemplo, já estava 

completamente limpa, bem como as UBSs do Paulista, do 

Parque do Estado II, CEM e Santa Clara. Disse que a 

separação de equipes dera muito certo. Abordou operação 

tapa-buracos, pedida para o Jardim Longato, disse que tinha 

uma indicação, mas, como era assunto de indicação de outro 

vereador, retirara-a, aprovava que mais do que um vereador 

apresentasse o mesmo pedido, pois era um reforço, e 
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comunicou que a operação, no Jardim Longato, tinha sido 

iniciada. Não desejava méritos, apenas registrava, que o 

serviço estava sendo feito. Verbalizou, que daria início a 

discussões e estudos, objetivando a alteração de tópicos do 

Regimento Interno, que tinha muitas lacunas, e também para a 

Lei Orgânica Municipal – LOM de Mogi Mirim, e citou o 

Artigo 111, que deveria ser cumprido, mas não era. Salientou 

que iria propor estudos e reuniões e a constituição de uma 

comissão permanente de estudos, para alterações na LOM de 

Mogi Mirim. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 

Presidente suspendeu a Sessão às 21h18, 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 III, “d”, do Artigo 171 do 

Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 01 de 2018, de 

autoria do Vereador Alexandre Cintra, “dando denominação 

oficial ao Logradouro Rua Projetada 14, no Residencial 

Reserva da Mata, no Morro Vermelho, de Rua 

GUMERCINDO GOMES TENÓRIO”. Parecer das 

Comissões de Denominação de Vias e Logradouros Públicos e 

Justiça e Redação; (posto a votos, sessão de hoje, a Câmara 

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

01/2018, do Vereador Alexandre Cintra); (à sanção do 

Prefeito de Mogi Mirim); 2. Projeto de Lei nº 04, de 2018, de 

autoria do Vereadora Sonia Regina Rodrigues, “dando 

denominação oficial ao Logradouro Rua Projetada 09, no 

Residencial Ypê, no Jardim Planalto, de Rua LUIS 

GUILHERME TAVEIRA DA SILVA”. Parecer das 

Comissões de Denominação de Vias e Logradouros Públicos e 

Justiça e Redação; (colocado a votos, sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, unanimemente, Turno Único, o Projeto de 
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Lei nº 04/2018, da Vereadora Sônia Regina Rodrigues); (à 

sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 3. Projeto de Lei nº 05 de 

2018, de autoria do Vereadora Sonia Regina Rodrigues, 

“dando denominação oficial ao Logradouro Rua Projetada 04, 

no Residencial Reserva da Mata, no Morro Vermelho, de Rua 

LORENZO ANDRADE DE MORAES”. Parecer das 

Comissões de Denominação de Vias e Logradouros Públicos e 

de Justiça e Redação; (submetido a votos, sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, unanimemente, Turno Único, o Projeto de 

Lei nº 05/2018, da Vereadora Sônia Regina Rodrigues); (à 

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

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

parte dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", 

conforme determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº 

276/2010 (Regimento Interno vigente). Inicialmente, fez uso 

da palavra o Vereador Geraldo Vicente Bertanha. Ele fez 

alguns registros. Cumprimentou e parabenizou o Secretário 

Municipal de Segurança, que tinha apresentado, na frente da 

Câmara Municipal, uma das viaturas conquistadas, viatura 

asa-delta, num trabalho feito, pelo Secretário Municipal, José 

Luiz da Silva, que reduzira custos e melhorara a qualidade do 

veículo. Depois, versou sobre o convênio, que ele tinha 

solicitado ao Prefeito Carlos Nelson Bueno, para implantação 

do Sistema Detecta, lembrou que a Vereadora Sônia 

Rodrigues tinha comentado, que o Detecta não poderia se 

utilizado, em Mogi Mirim, e comunicou que, antes de pedir o 

convênio, para o prefeito, tinha consultado a Secretaria de 

Segurança Pública do Munícipio e o próprio Secretário 

Estadual também, tinha dado detalhes, de que o Detecta não 

era destinado à vigilância de pessoas, mas sim, a de veículos, 

podendo ser implantado, imediatamente, em Mogi Mirim, haja 

vista que Mogi Mirim tinha uma empresa, que explorava 

radares, logo, o Governo do Estado poderia repassar ao 

município, sem custos, o software do Detecta, que seria 

aplicado, pela empresa, nos radares, detectando veículos, on-

line, nas entradas e saídas da cidade. Sobre a CIP e a 

solicitação, que tinha sido encaminhada, pelo Vereador 
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Moacir Genuario, a qual pedia plantões, para atendimento das 

reclamações sobre iluminação, ele concordava, com a 

necessidade do serviço, feito por uma equipe e um 

responsável, que colhesse as reclamações, durante os finais de 

semana e período noturno, capacitados a religar a iluminação. 

Depois, registrou que, se o Vereador conseguia “algo legal”, 

ele era aclamado, mas quando não conseguia as aspirações da 

população, era taxado, como vagabundo, ou omisso, e falava 

isso, por causa da Santa Casa, porque, até a semana passada, a 

Santa Casa não era assunto, na Câmara, porque ele aceitara 

defender os funcionários da Santa Casa, colocando proposta 

“legal”, mas tinha sido achincalhado e tivera sua imagem 

denegrida, registrando ainda, que tinha sido destratado pelo 

atual e pelo ex-provedor do hospital, e perguntou, se tivesse se 

mantido omisso, teria sido ele, um bom vereador? Por fim, 

parabenizou todas as mulheres, especialmente, sua assessora. 

Como o próximo orador, Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior, 

desistisse da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador 

Luís Roberto Tavares. Ele abordou problemas existentes, na 

Rodovia Élzio Mariotoni, registrou que a estrada não estava 

boa, precisava de manutenção e, quando das chuvas, tornava-

se muito perigosa, beirando o caos; que ele tinha conversado, 

com o Secretário Valdir Biazotto, responsável pela máquina, e 

ele lhe havia garantido, que assim que a máquina deixasse os 

serviços de manutenção, que estavam sendo feitos, no Parque 

das Laranjeiras, ela seria enviada para a Rodovia Élzio 

Mariotoni, todavia, o vereador ainda registrava, que era 

necessário estudo, para escoamento da água, na rodovia, 

talvez instalação de tubos, ou asfalto completo, bem como, 

solicitou instalação de lâmpadas, iluminação pública, na 

extensão da rodovia. Sobre iluminação pública, sublinhou 

pedidos para a Rua José Cláudio dos Santos, para toda a 

extensão do Parque das Laranjeiras, para o trecho, entre a 

Pedreira Degrava e a Fatec, bem como, requereu manutenção 

das ruas. Lembrou que, no ano passado, tinham sido colocadas 

duas lâmpadas, na Rua São Salvador, que faltavam mais duas, 

para completar a rua, e ainda, que tinha sido instalada uma 
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lâmpada, na Rua Colômbia, onde faltava um braço de poste, 

então, quando se falava, em oito milhões de reais, no caixa, 

oriundos da CIP, o vereador registrava, que de todos os 

pedidos feitos, somente os três citados tinham sido atendidos. 

Aclarou, que a iluminação mudaria a vida dos moradores da 

zona leste e ele desejava debater a fundo, o assunto do 

dinheiro, que estava retido, em caixa, e lembrou que, no final 

da audiência, que tinha sido realizada, no ano passado, ficara 

acordado, palavra dada, por vários secretários, de que o 

governo municipal faria um projeto, para inovação e 

melhorias da iluminação pública, em Mogi Mirim, e, ao longo 

de oito anos, trocaria todas as lâmpadas da cidade, por 

lâmpadas LED. Ele iria propor nova audiência pública, para 

atualização do assunto, que era muito sério, trazia 

insegurança, enquanto se tinha dinheiro, em caixa, e o diálogo 

iria ajustar a situação. O próximo orador foi o Vereador 

Marcos Antônio Franco. Ele parabenizou as mulheres, em 

nome de Maria de Nazareth, mulher que tinha carregado, em 

seu ventre, Nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimentou 

também, o Vereador Cinoê e disse que tinha simpatia, por ele 

e por sua falecida mãe. Agradeceu à Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, pela experiência repartida, afirmou que 

tinha honra de tê-la ao lado, no mesmo partido político. 

Depois, dirigindo-se ao Vereador Geraldo Bertanha, sobre as 

críticas, que os vereadores recebiam, afirmou, que, 

primeiramente, ele analisava quem as fazia, porque, coisa que 

não aceitava era gente falando mal de colegas vereadores. 

Registrou, que também ele recebia críticas; que os críticos só 

serviam, para falar mal do prefeito, vereadores, mas não os via 

fazerem nada, para favorecer a cidade, apenas a si próprios, 

pois eram pessoas, que tinham sido candidatos e não haviam 

vencido as eleições, ou pessoas, que pretendiam ser futuros 

candidatos, pessoas que conseguiam manipular a população, 

porque a população não vinha, na Câmara, fiscalizar cada 

vereador, ou participar das reuniões, e enfatizou, que as 

pessoas deveriam comparecer, nas sessões, e que, ele tinha a 

honra de estar ao lado dos demais dezesseis vereadores, todos 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

30 

podiam contar com sua defesa e apoio, não deveriam ter 

medo, parabenizou a todos. Depois, falou também sobre os 

problemas do Parque das Laranjeiras, especialmente, a falta de 

iluminação na Rua 15 e na Rodovia Élzio Mariotoni. 

Sublinhou, que o Vereador Luís Roberto “estava careca de 

pedir a iluminação”, já o fazia há muitos anos, que ele, orador, 

era mais um a solicitar e registrou que, na rodovia e na Rua 

15, os bueiros se enchiam de terra e capim, entupindo-se, que 

ele estava fazendo um “trabalho de formiguinha”, naquele 

local, retirando a terra, aos poucos, esperava concluir o seu 

trabalho, em quinze dias, e, novamente, agradeceu a cada 

vereador, na Casa, pela convivência. Afirmou, encerrando, 

que admirava o Vereador Geraldo Vicente Bertanha e lhe 

desejou um feliz aniversário. A próxima oradora foi a 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. Ela falou sobre 

as mulheres, sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre a 

comemoração da noite, que tinha sido singela e simples, 

todavia, tinha homenageando mulheres diversas, as quais 

tinham ficado felizes. Depois, de maneira humilde, agradeceu 

ao jornalista Fernando Surur, que tinha feito homenagem à sua 

filha Amália Scudeler de Barros, como capa e reportagem, na 

Revista Estilo. Afirmou que a família toda se sentira 

homenageada, agradeceu e deu parabéns, ao jornalista, pela 

edição. Na sequência, comentou que, no final de semana, ela 

tinha recebido muitas críticas contra a empresa Fênix, 

concessionária dos serviços de transporte coletivo. Explicou, 

que os moradores do entorno da Praça Floriano Peixoto não 

estavam conseguindo dormir, a partir das 4 horas, na manhã, 

porque os ônibus chegavam, na praça, e já começavam a ligar 

seus motores; que, no entorno da praça, existiam vários 

edifícios de apartamento; que os moradores desejavam 

conversar, com o prefeito, porque não havia respeito, ao 

sossego, acordava-se toda a redondeza, logo, ela compreendia, 

que não existia ainda uma garagem, para os ônibus, algo que 

tinha sido estabelecido, em compromisso, com o Presidente da 

Fênix, Victor Chedid, que prometera acomodar os ônibus, mas 

lhe parecia que ainda não; que havia descontrole e ela 
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solicitara aos munícipes queixosos, que aguardassem, pois ela 

iria conversar, com o diretor da empresa e com a prefeitura, e 

ela entendia a questão, como muito ruim, porque ela não via 

ainda, desde que a empresa Fênix assumira o transporte, 

algum elogio à empresa. Como o próximo orador, Vereador 

Moacir Genuario, desistisse da palavra, ocupou lugar, na 

tribuna, o Vereador Orivaldo Magalhães. Ele, desde de logo, 

teceu elogios à Vereadora Sônia Regina Rodrigues, a Sônia 

Módena. Explanou, que acompanhava o seu trabalho, pelas 

redes sociais, sempre a via, salvando animais abandonados, 

também, exercendo o mandato de vereadora, com o maior 

profissionalismo, encabeçando questões sociais e ajudando 

pessoas. Citou, que ela encabeçava ações sociais, tinha levado 

material fresado, para ser colocado, nas ruas de terra do 

Parque das Laranjeiras, bem como, comentou sobre a questão 

das castrações gratuitas de animais, que era um anseio da 

população de Mogi Mirim. Falou, que ela tinha um trabalho 

muito importante, na cidade, e, em contrapartida, registrou 

que existiam outras pessoas, que nada agregavam à vida 

pública, só postavam besteirol e inverdades, nas redes sociais, 

pessoas que surgiam, em determinados momentos, para 

defender o indefensável, pessoas que não cumpriam a lei, mas 

defendiam mentiras. Neste ponto, ele louvava a administração 

municipal, porque, finalmente, a lei começava a ser cumprida, 

em Mogi Mirim, e pontuou que a questão da insegurança 

pública não era questão local, mas existia, no pais inteiro, 

todavia, ele, como já tinha dito ao Vereador Tiago Costa, não 

se preocupava com críticas, ou com comentários negativos, 

pois nem sequer sabia, se iria concorrer, novamente, ao cargo 

de vereador, logo, estava “pouco se lixando”, se seria reeleito, 

ou não, porque ele sempre fora um tipo de pessoa, que se 

procurava sempre, em mostrar algo de bom, ou encabeçar algo 

de bom, como assim fazia a Vereadora Sônia e, para finalizar, 

perguntou por que tinham pregado Jesus, na cruz, 

respondendo, ele mesmo, que tinha sido por causa da inveja e 

da verdade, que ele revelava, e sempre seria assim, pois, 

quando alguém fazia um bem, logo chegavam os invejosos, 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

32 

com suas críticas. Como os próximos inscritos, Vereadores 

Samuel Nogueira Cavalcante e Sônia Regina Rodrigues, 

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

Tiago César Costa. Ele comentou que, enquanto discursava 

sobre a insegurança, na sua fala anterior, do ocorrido, no 

bairro Maria Beatriz, outros dois assaltos estavam 

acontecendo, concomitantemente, no mesmo bairro, naquele 

momento, na zona sul, um deles, no Supermercado Real, e o 

Capitão Adriano tinha informado, que dois indivíduos 

suspeitos já tinham sido presos, no Jardim Nazareth; que o 

outro assalto se dera, quase naquele momento, em frente à 

Academia Sempre Ativa, os bandidos tinham espancado uma 

mulher, para lhe roubar o celular, ninguém tinha podido fazer 

nada, e o suspeito tinha se evadido, caminhando e armado; 

que era inaceitável, na condição humana, que os maus 

elementos invadissem as casas particulares e apontassem 

armas, batessem, em outras pessoas, covardemente; que isto o 

entristecia e mostrava o quanto o mogimiriano estava 

vitimado, pela violência; que o clamor das pessoas de bem 

precisava ser ouvido, pelas autoridades, porque as famílias 

estavam sendo destruídas, haja vista que bandidos invadiam, 

batiam e roubavam, infelizmente, as ocorrências cresciam, 

cada dia mais; que era difícil aos vereadores encontrar o que 

pudesse ser feito, para ajudar, pois se viam impotentes, diante 

da lei, que era ineficaz, pois, se o policial prendesse o 

bandido, hoje, amanhã, ele estaria livre, através de uma 

audiência de custódia, numa verdadeira mostra, de um país de 

impunidades, fosse para o bandido, fosse para o político 

corrupto; que ele tivera conhecimento, informado que fora, 

pelo Vereador Manoel Palomino, que dois veículos tinham 

chegado, para a GCM, um desses, para a ROMU, outro, para a 

GOC, portanto, a GCM estava tentando fazer o máximo 

também, para trazer segurança ao munícipe, mas ele, orador, 

questionava, pois, como seria possível mudar a situação, se a 

prefeitura tinha dez GCMs - Guardas Municipais dentro da 

Polícia Civil, fazendo serviço administrativo, haja vista que o 

Estado era ineficaz, não dava segurança à população e 
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sucateava a Polícia Civil, que estava sem equipamentos, sem 

estrutura, ou efetivo; que a receita do município era pequena e 

os GCMs sofriam com isso também, “enxugavam gelo”, 

diante de uma lei, que prendia, hoje, e, amanhã, soltava, nas 

ruas, mediante audiência de custódia; que ele estava chegando 

à conclusão, de que era melhor ao cidadão armar-se, dentro de 

sua própria casa, no direito de defender sua família, dentro de 

sua casa, e ele começava, então, a repensar princípios e 

valores, porque preferia “mandar tiro, no bandido, dentro de 

casa”, do que permitir que sua esposa fosse violentada. 

Esperava que a Prefeitura de Mogi Mirim abrisse concurso 

público, para contratações de novos GCMs e que, o Estado 

fizesse a parte que lhe cabia. O próximo orador foi o Vereador 

Alexandre Cintra. Ele abordou o assunto do carnaval, afirmou 

que defendia projetos culturais, gostava do carnaval, e 

sublinhou, que tinha sido um ato corajoso, a iniciativa do 

Secretário de Cultura, Marcos Antônio Dias dos Santos, de ter 

feito o carnaval de 2018, com apenas vinte e cinco mil reais, 

embora, insano também, haja vista a questão do custo; que 

tinha sido uma programação fantástica, a qual tinha 

contemplado desde a “melhor idade”, as crianças e famílias, 

de forma descentralizada, nos bairros, e que, ele, orador, era 

favorável a que o carnaval popular fosse realizado sim, era 

contrário à ideia de que se deixasse de fazer a festa, para que o 

dinheiro fosse colocado, na prefeitura, socorrendo outros 

setores, porque o carnaval era importante ao lazer do povo e o 

povo precisava do lazer, logo, não acreditava em retirar o 

dinheiro da cultura, para “tapar buraco” de outros setores da 

administração. Falou sobre a questão da segurança, disse que 

sabia da violência, convivia com ela, todos os dias, pois 

residia na zona leste, da cidade, e endossou as palavras do 

Vereador Tiago Costa, afirmando que, até para se fazer 

carnaval, dever-se-ia atentar para a questão da segurança, pois 

precisariam estar envolvidos bombeiros, GCMs, policiais 

militares, e clamou por novas contratações, para a Secretaria 

da Segurança. Depois, abordou os problemas do transporte 

coletivo urbano, em Mogi Mirim, frisou que andava de 
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ônibus, todos os dias, pois residia, na zona leste, destacou a 

Linha 4, a linha de transporte, que conduzia ao Parque das 

Laranjeiras, e salientou que conhecia, profundamente, a 

realidade do Parque das Laranjeiras. Afirmou, que tinha sido 

ridículo, o que ocorrera, na Câmara, na semana passada, pois a 

presença dos moradores do Parque das Laranjeiras, na Tribuna 

Livre, na sessão passada, tinha “virado um palanque”, uma 

“coisa horrorosa”; que ele apenas prestara atenção ao discurso 

do Vereador Gérson, única situação que tinha valido a pena, 

que tinha sido no sentido de orientar os moradores a abrirem 

uma associação, bem como a fala do vereador Marcos Franco, 

e que, ele, orador, sabia a realidade da periferia, pois lá tinha 

morada. Registrou ainda, sua insatisfação, pois estivera 

presente no Circuito SESC Verão, evento que tinha 

acontecido, na Fatec, com a presença do jogador de futebol 

Amoroso, porque, sendo o projeto voltado para as crianças, 

elas não tinham estado presentes, embora, tivesse sido 

estabelecido, no acordo de anuência, com a empresa Fênix, 

que a empresa iria colocar um transporte gratuito, quando de 

projetos culturais e esportivos, logo, ele reforçava este pedido 

e rogou à Secretaria de Educação, que melhor planejasse tais 

eventos, porque as crianças tinham que comparecer, haja vista 

o contato, com o jogador de futebol, profissional de qualidade, 

que transmitia experiência, algo muito importante, para as 

crianças. Falou, que todas às vezes, que algo voltado para a 

cultura ocorresse e ele sentisse a existência de distorções e 

falta de entendimento, ele iria para a tribuna, “bater o pé”, 

pois conhecia a cultura “bem a fundo”. Para encerrar, desejou 

um feliz Dia das Mulheres para as vereadoras, assessoras, 

funcionárias e a todas as mulheres mogimirianas. O próximo 

orador foi o Vereador André Albejante Mazon, que, de início, 

parabenizou o Vereador Alexandre Cintra, pelas palavras, as 

quais tinha dito, referentes à realização do carnaval, pois 

acreditava também, na defesa da festa popular e da cultura. 

Reportando-se sobre outro assunto, falou sobre o trabalho e 

empregos e lembrou que, no Congresso da Associação 

Paulista de Municípios – APM, o Governador do Estado tinha 
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palestrado sobre a imperativa prioridade da defesa da 

manutenção e criação de postos de empregos, porque, sem 

emprego, não havia dignidade ao ser humano, todavia, 

infelizmente, o prefeito Carlos Nelson Bueno, que era do 

mesmo partido do Governador, não tinha feito jus a esta 

postura do Governo do Estado, haja vista o projeto de 

contratação de ressocializandos, para a limpeza pública, que 

retirara o emprego de chefes de famílias mogimirianas, a 

problemática dos cobradores de ônibus, cuja luta ninguém 

encampara, e a situação dos ambulantes, citando o caso da 

violenta retirada do comerciante ambulante Jujubinha, de seu 

ponto de trabalho, fato ocorrido, no final de semana. Citou 

que tinham sido deslocadas três viaturas, para retirar o 

ambulante de seu local de trabalho; que ele, orador, entendia a 

validade da lei, entendia que a prefeitura tinha que fiscalizar, 

mas repudiava a forma como o ato tinha sido feito e 

perguntou, onde estava o respeito, pelo trabalhador 

mogimiriano? Salientou que o correto teria sido notificar o 

ambulante, no seu endereço residencial, e conjecturou, se o 

prefeito optara pelo ato violento, para parecer, na mídia, 

“danando-se” a dignidade do trabalhador mogimiriano, 

expondo-o ao ridículo, quando o comerciante poderia ter sido 

poupado. Registrava sua indignação, com o ocorrido. O 

próximo orador foi o Vereador Cinoê Duzo. Ele versou sobre 

o assunto do aluguel do gabinete do prefeito, prédio 

localizado, na Avenida Pedro Botesi. Disse que o aluguel era 

de quatorze mil reais, montante com o qual seria possível 

contratar mais sete GCMs, que o prefeito tinha um “gabinete 

de araque”, e que, ele, orador, criticava, mas também, trazia a 

solução, a qual seria devolver as salas, sair do local, e aplicar 

o dinheiro, onde ele fosse necessário. Depois, falou sobre o 

que tinha corrido, com o comerciante ambulante Jujubinha, 

que tinha sido retirado, pela administração, de seu local de 

trabalho, e se disse a favor do comerciante, totalmente, dando-

lhe seu apoio total. Frisou que, se a lei valia, para o Jujubinha, 

ela tinha que valer para todos, sem exceção, e perguntou se 

para os “amigos de grandes” não se aplicava a lei? Falou ainda 
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do caos, que ele acreditava acontecer, em volta da Praça 

Floriano Peixoto, devido aos ônibus da empresa Fênix e 

afirmou que a população desejava uma garagem, para os 

ônibus, um terminal, e que fossem cumpridos os horários. 

Apontou, como solução, que fosse estabelecido um terminal 

de ônibus, no Espaço Cidadõ, antiga ideia do vereador, pois 

haveria acesso direto à rua principal, no centro, a Rua Conde 

de Parnaíba, que o Jardim Velho poderia abrigar um ponto de 

ônibus, mas o correto seria instalar o terminal, no Espaço 

Cidadão, local que estava recebendo melhorias, por parte da 

prefeitura, pediu otimização, reconheceu as melhorias, na 

parte de eletrificação, no Espaço Cidadão, e sublinhou, que 

faria convocação, para o Secretário de Obras, para tratativas, 

em torno da iluminação pública. Por fim, disse que o 

Secretário de Cultura, Marcos Dias, tinha provado a todos, 

que era possível fazer algo, mesmo com pouca verba, 

bastando, para isso, força de vontade. 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 

GERALDO GONÇALVES PINTO, WELLINGTON MAGRINI, 

JOSÉ SULPICIO OLAVO DE FREITAS GONÇALVES, 

falecidos, recentemente. 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 22h30, do que, 

para constar, determinou a lavratura da presente Ata, a qual, 

após achada conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, 

devidamente assinada. 

CMM 


