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      ATA DA DÉCIMA TERCEIRA (13ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Jorge Setoguchi; 

secretariada pelo Sr. Vereador Cristiano Gaioto. 

 

 

Aos sete dias do mês de maio, 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 Décima Terceira (13ª) 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 04 de maio 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), 

Samuel Nogueira Cavalcante (14), Sônia Regina Rodrigues 

(15), Tiago César Costa (16) e, ausente, Orivaldo Aparecido 

Magalhães (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 Cristiano Gaioto, para 
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que 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 as atas da Vigésima Nona (29ª) Sessão 

Ordinária e da Oitava (8ª) Sessão Extraordinária, do primeiro 

ano, desta legislatura, realizadas, respectivamente, em 18 de 

setembro e 14 de novembro de 2017, e da Décima Primeira 

(11ª) Sessão Ordinária, realizada em 16 de abril de 2018, as 

quais, depois de achadas conformes e aprovadas, foram 

devidamente assinadas, pelos Vereadores Jorge Setoguchi e 

Cristiano Gaioto, respectivamente, o Presidente e o 1º 

Secretário. Posto isto, a sessão foi suspensa às 18h40, para 

cumprimento do disposto no Requerimento nº 133/2017, de 

iniciativa do Vereador Alexandre Cintra, que solicitou 

homenagem especial ao Dia das Mães, efeméride do segundo 

domingo do mês de maio. Foram agraciadas, com um vaso de 

lírios brancos, as seguintes mães: Cristina Pollettini Gomes da 

Cunha, homenageada do Vereador Alexandre Cintra; Sueli 

Andrade Januário, homenageada do Vereador André 

Albejante Mazon; Vanira Franco de Queirós, homenageada 

do Vereador Cristiano Gaioto; Sebastiana de Lima Muoio, 

homenageada do Vereador Geraldo Vicente Bertanha; Maria 

Antonia Ribeiro de Freitas, homenageada pelo Vereador 

Gérson Luiz Rossi Júnior; Aline Fátima Andrade Rasai, 

homenageada do Vereador Jorge Setoguchi; Maria Aparecida 

Romanini Lino, homenageada pelo Vereador Luís Roberto 

Tavares; Sônia El Khouairy Souza Leite, homenageada do 

Vereador Luiz Roberto de Souza Leite; Sônia Maria Pereira 

da Cruz Palomino, representada pela senhoria Ana Paula 

Vieira, noiva do Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino; Carla Maria Mazotine, homenageada do Vereador 

Marcos Antônio Franco; Nice Brandão, representada pela 

neta, Amália Scudeller de Barros, homenageada da Vereadora 

Maria Helena Scudeler de Barros; Sandra Regina Siqueira da 

Silva, homenageada do Vereador Moacir Genuario;  Eidy 

Aparecida de Moraes Silva,, homenageada pelo Vereador 

Samuel Nogueira Cavalcante; Aurora Módena Rodrigues, 
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representada pela irmã, Antonia Módena, homenageada da 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues; Kátia Fernanda Pereira, 

homenageada do Vereador Tiago César Costa. Após a entrega 

das flores, um vídeo foi transmitido, no telão do plenário, e o 

momento foi de muita emoção, para todos os presentes. A 

sessão foi reaberta às 20h24 e o senhor Presidente, na 

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

matéria: 1. Projeto de Lei nº 30/2018, de iniciativa do Prefeito 

de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado de 

Mensagem nº 25/2018, datada de 25 de abril de 2018, objeto 

do Ofício nº 25/2018, de igual data, “autorizando o Município 

de Mogi Mirim, pelo Poder Executivo, a celebrar convênio 

com o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN de São 

Paulo, para o fim que especifica”; (ao exame das comissões 

permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento 

Interno); 2. Projeto de Lei nº 31/2018, de iniciativa do Prefeito 

de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado de 

Mensagem nº 24/2018, datada de 26 de abril de 2018, objeto 

do Ofício nº 24/2018, de igual data, “estabelecendo as 

diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei 

Orçamentária do Município de Mogi Mirim, para o exercício 

de 2019, e dando outras providências ”; (ao exame das 

comissões permanentes); 3. Balancete Contábil da Prefeitura 

Municipal de Mogi Mirim, “referente aos meses de janeiro e 

fevereiro de 2018”; (ao exame da Comissão de Finanças e 

Orçamento). Ainda com o Ofício nº 25/2018, o Sr. Prefeito 

Carlos Nelson Bueno solicitou fosse o Projeto de Lei nº 

30/2018 apreciado em Regime de Urgência Especial, 

conforme previsto no Artigo 54 da Lei Orgânica – LOM de 

Mogi Mirim. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores os seguintes 

REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados 

pela Casa): Requerimento Nº 212/2018 -  Assunto: Requeiro 

informações do Executivo acerca da possibilidade de 

pavimentação do trecho da Avenida Brasil, entre a Rua 

Amábile Guarnieri e Rua Benedito Vaz, bairro Santa Cruz, 

contenção de erosão do Córrego Santo Antônio, e dá outras 
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providências. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Requerimento Nº 213/2018 - Assunto: REITERO A 

INDICAÇÃO 266/2018 QUE SOLICITAVA LIMPEZA NO 

ENTORNO DO BOSQUE DO COMPROMISSO, NO 

PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Requerimento Nº 214/2018 -  Assunto: Requer à 

dirigente da Diretoria de Ensino de Mogi Mirim, Regina 

Navas, informações sobre os planos de reforma do piso e da 

pintura da quadra esportiva da escola estadual do Jardim 

Planalto. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. 

Requerimento Nº 215/2018 - Assunto: REITERO A 

INDICAÇÃO 384/2018 A QUAL SOLICITO 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. Requerimento Nº 216/2018 - 

Assunto: Requer ao Prefeito Carlos Nelson Bueno por 

intermédio da Secretaria de Transporte, Trânsito e Serviços, 

que sejam feitas operações de fiscalização de trânsito na Rua 

Adolfo Morari, pois nesta rua é proibido o tráfego de 

caminhões, com placa de alerta bem no início da mesma, 

porém não há respeito pela sinalização de proibição e nos 

encaminhe o relatório desta operação. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 217/2018 - Assunto: 

Requer ao Prefeito Carlos Nelson Bueno por intermédio da 

Secretaria de Administração, informações referentes ao 

método utilizado para aceitação dos atestados médicos.  

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 218/2018 

- Assunto: Requer ao Prefeito Carlos Nelson Bueno por 

intermédio da Secretaria de Educação, informações referentes 

à possível falta de toner (insumo para impressoras a laser e 

máquinas copiadoras) que está ocorrendo em algumas escolas 

municipais, nos encaminhando o histórico deste insumo, 

relatando a quantidade hoje que existe no estoque, qual foi a 

última licitação para compra do mesmo e a média de consumo 
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deste insumo mensalmente. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº 219/2018 - Assunto: Requer ao Prefeito 

Carlos Nelson Bueno por intermédio da Secretaria de Saúde 

informações acerca do atendimento e procedimentos 

realizados pela UPA entre as datas do dia 01/05/2018 e 

02/05/2018 ao menor L.A.F, de responsabilidade da genitora 

Sra. Ellen Cristina do Carmo Oliveira. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 220/2018 - Assunto: 

SOLICITA INFORMAÇÃO SOBRE LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE Autoria: 

MARCOS ANTONIO FRANCO. Requerimento Nº 221/2018 

- Assunto: Requeiro informações do Executivo acerca de 

estudos sobre plano de expansão de iluminação pública em 

áreas do Jardim Maria Beatriz, oriundos de áreas públicas 

objeto da permuta como espólio Franz de Carvalho com o 

Município conforme previsto na Lei nº 1.635/1986. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 222/2018 

- Assunto: Requeiro informações do Executivo acerca das 

avaliações, atendimentos, inclusão no município de pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista - TEA. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 223/2018 

- Assunto: Requeiro informações do Executivo acerca do 

prolongamento da Rua Antônio Bigelle, nº 405, Jardim 

Silvânia e se há possibilidade de asfalto nesse local. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 225/2018 

- Assunto: REQUEIRO A EMPRESA FÊNIX QUE REALIZE 

ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DO HORÁRIO DE 

RODAGEM DA LINHA 4 DE ÔNIBUS QUE PASSA NO 

PARQUE DAS LARANJEIRAS PARA ATENDER 

ESTUDANTES E TRABALHADORES. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 226/2018 - 

Assunto: REQUER AO EXMO PREFEITO MUNICIPAL, 

PARA QUE ENVIE O QUANTITATIVO DOS TÉCNICOS 

DE ENFERMAGEM, AUXILIARES, DE ENFERMAGEM, E 

ENFERMEIROS LOTADOS NAS UBS, ESF, CENTRO DE 

ESPECIALIDADES, CAPS AD, LABORATÓRIO, SESMT, 

UPA, CONTRATADOS PELA PREFEITURA E 
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CONSORCIO. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. 

Requerimento Nº 227/2018 - Assunto: Reitero ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno, o 

atendimento da indicação n°1517/2017, visando providências 

para a troca de lâmpadas queimadas na Rua do Tucura, n° 

272, Bairro Tucura, em frente a Academia Explosão. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Requerimento Nº 228/2018 - Assunto: Reitero ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através 

da Secretaria de Obras, Habitação e Serviço: providências 

para viabilizar a troca de lâmpadas queimadas com urgência 

na Praça 09 de julho (Praça do Ralf). Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Na 

sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme 

deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES 

endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação Nº 621/2018 

- Assunto: INDICO À PREFEITURA DE MOGI MIRIM, 

PARA QUE ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

REFAÇA A PINTURA DA CICLOFAIXA EXISTENTE NO 

COMPLEXO LAVAPÉS E DEMAIS RUAS POR ONDE 

ELA PASSA. Autoria: CINOÊ DUZO. Indicação Nº 623/2018 

- Assunto: Indica-se ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos Nelson 

Bueno, através de sua Secretaria competente, que tome as 

devidas providências quanto a limpeza de terreno que vem 

gerando riscos a moradores. Autoria: SÔNIA REGINA 

RODRIGUES. Indicação Nº 624/2018 - Assunto: Indica-se ao 

Exmo. Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno, através de sua 

Secretaria competente, que tome as devidas providências 

quanto a limpeza de terreno. Autoria: SÔNIA REGINA 

RODRIGUES. Indicação Nº 625/2018 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO PODA DA COPA DAS ARVORES 

LOCALIZADAS NA RUA RUBENS DA SILVA TAVEIRA, 

NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 626/2018 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO PODA DA COPA DAS ARVORES 
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LOCALIZADAS NA RUA ALBERTO MISSAGLIA, NO 

PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 627/2018 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA 

RUA ATALIBA P. DIAS, NO JARDIM FLORIDA. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 628/2018 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO 

TAPA BURACOS NA RUA PEDRO SALVATO, NO 

JARDIM FLORIDA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 629/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

DOUGLAS HERVAL PEREIRA FILHO, NO JARDIM DO 

LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

630/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

VEREADOR RAUL BRUNIALTI, NO JARDIM DO LAGO. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

631/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

JOSÉ POLETINI, NO EUGÊNIO MAZON. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 632/2018 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS 

NA RUA LUIZ VAZ DE CAMÕES, NO JARDIM DO 

LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

633/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NO PASSEIO PUBLICO DA RUA 

JANETE CLAIR, NO JARDIM LINDA CHAIB. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 634/2018 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NO 
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PASSEIO PUBLICO DA RUA LIBERATO SOUZA LEITE, 

NO BAIRRO ALTOS DO MIRANTE. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 635/2018 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA 4 

DE MARÇO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR RAUL 

BRUNIALT, NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 636/2018 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO 

NA BARÃO DO RIO BRANCO, NO CENTRO. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 637/2018 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE MANUTENÇÃO NO BUEIRO 

LOCALIZADO NA RUA MANOEL V. DE MELO, NO 

JARDIM DO LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 638/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA EM FRENTE E MANUTENÇÃO 

NAS GRADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 639/2018 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE REALIZE A UMIDIFICAÇÃO COM 

CAMINHÃO PIPA NAS RUAS DO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS PARA AMENIZAR OS PROBLEMAS 

COM POEIRA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 640/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE QUE SEJA INCLUÍDO 

NO ITINERÁRIO DE COLETA DE LIXO O CONDOMÍNIO 

BULGARELLI, LOCALIZADO NA ESTRADA ORLANDO 

ARRUDA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 641/2018 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria 

competente, para que sejam feitos reparos nas quadras 

poliesportivas do Complexo Lavapés, “Zerão”. Autoria: 

TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 642/2018 - Assunto: 
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INDICO AO SENHOR PREFEITO CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS 

HABITAÇÃO E SERVIÇOS O CORTE DOS EUCALIPTOS 

EXISTENTES NA RODOVIA SENADOR ANDRÉ 

FRANCO MONTORO, MARTIM FRANCISCO. Autoria: 

ORIVALDO APARECIDO MAGALHÃES. Indicação Nº 

643/2018 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal através de Secretaria Municipal competente a 

imediata manutenção do bueiro à Rua Emílio José Pacini, ao 

lado do nº 196, SEHAC. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Indicação Nº 644/2018 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, 

através da Secretaria de Trânsito: providências para a 

realização de estudos a pedido dos moradores, da Rua Alcides 

Hortência e Rua Yara Leonor Costa Manso, Bairro 

Condomínio Anselmo Lopes Bueno, quanto a viabilidade de 

ser feito alterações no trânsito, tornando-as vias de mão única.  

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Indicação Nº 645/2018 - Assunto: Solicito ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, através 

da Secretaria competente que, providencie a “Operação Tapa 

Buracos” na Rua José Guedes no Jardim Brasília Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 646/2018 - Assunto: 

Solicito ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Carlos Nelson 

Bueno, através da Secretaria competente que, providencie a 

“Operação Tapa Buracos” na Rua Benedito Rodrigues de 

Moraes no Jardim Brasília Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Indicação Nº 647/2018 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

de Obras, Habitação e Serviço: providências para viabilizar a 

troca de lâmpadas queimadas e/ou reatores na Rua Sete de 

Setembro, poste em frente ao número 3115, bem como demais 

postes próximos no final da rua. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

648/2018 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal através de Secretaria Municipal competente apoio 

ao evento 2º Encontro de Aeronaves Experimentais, no 
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próximo dia 14 de julho de 2018, no Aeroporto de Mogi 

Mirim, conforme requerido no protocolo nº 6861/2018. 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 

649/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MADRE AMANDA 

CASTRO JUNQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO 

JARDIM ELITE. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº 650/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA NICOLAU 

SANSEVERINO, LOCALIZADA NO BAIRRO 

RESIDENCIAL JOÃO BORDIGNON. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 651/2018 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

MOISÉS ANTÔNIO MAZON, LOCALIZADA NO BAIRRO 

PARQUE DA IMPRENSA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 652/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

AUGUSTO BIANCHI, LOCALIZADA NO BAIRRO 

PARQUE DA IMPRENSA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 653/2018 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

competente: estudos para implantação de temporizadores nos 

semáforos com aparelhos detectores de avanço de sinal e 

demais semáforos da cidade. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 654/2018 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 
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LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DA IMPRENSA. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 655/2018 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA JOSÉ DA CUNHA CLARO, 

LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DA IMPRENSA. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 656/2018 - 

Assunto: Solicito ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos 

Nelson Bueno, através da Secretaria de Finanças, 

considerando a lei de diretrizes orçamentária, em análise por 

esta Câmara, providências para aumentar na Lei Orçamentária 

Anual (LOA), a verba direcionada ao Bombeiro Municipal, 

para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme 

reunião realizada nesta semana. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

657/2018 - Assunto: Solicito ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, através da 

Secretaria de Finanças, considerando a lei de diretrizes 

orçamentária, em análise por esta Câmara, providências para: 

aumentar na Lei Orçamentária Anual (LOA), a verba 

direcionada ao Programa Bem-Estar Animal, conforme 

reunião realizada nesta semana. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

658/2018 - Assunto: Solicito ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, através da 

Secretaria de Finanças, considerando a lei de diretrizes 

orçamentária, em análise por esta Câmara, providências para: 

destinar e aumentar na Lei Orçamentária Anual (LOA), verba 

própria para o Canil da Guarda Civil Municipal. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Indicação Nº 659/2018 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria de 

Segurança Pública: providências para viabilizar o retorno e 

intensificação da ronda escolar nos horários de entrada e saída 

dos alunos nas escolas do município. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. A seguir, o 
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Senhor Presidente submeteu à apreciação e votação dos 

nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à 

Mesa (aprovadas pela Casa): Moção Nº 103/2018 -  Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA 

SENHORA ANNA DRUMOV PILLA, OCORRIDO EM 21 

DE ABRIL DE 2018. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 

104/2018 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO 

FALECIMENTO DO SR. SEBASTIÃO DE SOUZA, 

OCORRIDO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 105/2018 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR 

JOSÉ ROBERTO CIRVIDIU, OCORRIDO EM 26 DE 

ABRIL DE 2018. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 

106/2018 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR SEBASTIÃO FRANCO, 

OCORRIDO EM 28 DE ABRIL DE 2018. Autoria: CINOÊ 

DUZO. Moção Nº 107/2018 - Assunto: Moção de 

congratulações e aplausos ao preparador físico da Seleção 

Brasileira de Futebol Feminina, Fábio Guerreiro, o Fabinho, 

por participar da conquista da Copa América, no Chile, no 

último dia 22 de abril, e garantir vaga do time na Olimpíada 

em Tóquio. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. 

Moção Nº 108/2018 - Assunto: Moção de congratulações e 

aplausos ao técnico, Oswaldo Fumeiro Alvarez, o Vadão, 

treinador da Seleção Brasileira de Futebol Feminina que, no 

último dia 22 de abril, conquistou a Copa América, no Chile, e 

garantiu vaga na Olimpíada em Tóquio.  Autoria: GERALDO 

VICENTE BERTANHA. Moção Nº 109/2018 - Assunto: 

Moção de congratulações e aplausos ao Secretário de 

Esportes, Juventude e Lazer, Marcos Antônio Dias do Santos 

pela organização e realização da Festa do Trabalhador no dia 

1º de maio. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. 

Moção Nº 110/2018 - Assunto: Moção de pesar com um 

minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Everaldo Faccio, 

que ocorreu no dia 26 de abril de 2018 Autoria: GERALDO 

VICENTE BERTANHA. Moção Nº 111/2018 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO 
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PELO FALECIMENTO DA SENHORA ANA ISABEL 

PAVANELLO, OCORRIDO EM 27 DE ABRIL DE 2018. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 112/2018 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA ANA 

APARECIDA LIMA DE ANDRADE, OCORRIDO EM 24 

DE ABRIL DE 2018. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Moção Nº 113/2018 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM 

UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA 

SENHORITA VÂNIA CHRISTINA CARIA RIBEIRO, 

OCORRIDO EM 25 DE ABRIL DE 2018. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 114/2018 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR 

ANDRE REGNIER DE LIMA FERREIRA, OCORRIDO DIA 

29 DE ABRIL DE 2018. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 115/2018 - Assunto: 

Moção de Congratulações e Aplausos ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa Idosa e à APAE de Mogi Mirim, pela 

inauguração do Centro Dia do Idoso, em 27 de abril de 2018. 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº 

116/2018 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA 

SENHORA ALMERINDA SABINO DE BENEDITO, 

OCORRIDO EM 02 DE MAIO DE 2018. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 117/2018 - Assunto: 

MOÇÃO DE APOIO A EQUIPE DA FORÇA TÁTICA DA 2ª 

COMPANHIA DA POLICIA MILITAR DE MOGI MIRIM. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Moção Nº 118/2018 - 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

A SICOOB CREDICITRUS PELA REALIZAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA 

REALIZADA NO ULTIMO DIA 11 DE ABRIL EM 

BEBEDOURO SP, COM MAIS DE 2 MIL COOPERADOS 

PRESENTES. Autoria: JORGE SETOGUCHI. A seguir, o Sr. 

Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs 487, 488, 489, 

490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 
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502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 

514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 

526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 

538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 

550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, datados de 16, 17, 24 

de abril e 02, 03 de maio de 2018, todos subscritos pelo Chefe 

de Gabinete do Prefeito Municipal, José Augusto Francisco 

Urbini, respectivamente, respondendo a respeito da Indicação 

nº 1513/2017; Indicação nº 1532/2017; Indicação nº 

515/2018;  Indicação nº 447/2018; Indicação nº 520/2018; 

Indicação nº 312/2018; Indicação nº 315/2018; Indicação nº 

316/2018; Indicação nº 317/2018; Requerimento nº 114/2018; 

Indicação nº 318/2018; Indicação nº 319/2018; Indicação nº 

320/2018; Indicação nº 321/2018; Indicação nº 322/2018; 

Indicação nº 323/2018; Indicação nº 324/2018; Indicação nº 

479/2018; Indicação nº 480/2018; Indicação nº 481/2018; 

Indicação nº 496/2018; Indicação nº 518/2018; Indicação nº 

458/2018; Indicação nº 450/2018; Indicação nº 454/2018; 

Indicação nº 455/2018; Requerimento nº 120/2018; 

Requerimento nº 144/2018; Requerimento nº 443/2018; 

Requerimento nº 446/2018; Indicação nº 505/2018; Indicação 

nº 500/2018; Requerimento nº 131/2018; Indicação nº 

268/2018; Requerimento nº 146/2018; Requerimento nº 

476/2018; Indicação nº 545/2018; Indicação nº 040/2018; 

Requerimento nº 187/2018; Requerimento nº 150/2018; 

Requerimento nº 151/2018; Requerimento nº 153/2018; 

Requerimento nº 141/2018; Requerimento nº 104/2018; 

Requerimento nº 105/2018; Indicação nº 466/2018; 

Requerimento nº 157/2018; Requerimento nº 139/2018; 

Indicação nº 441/2018; Indicação nº 557/2018; Requerimento 

nº 166/2018; Indicação nº 047/2018; Indicação nº 273/2018; 

Requerimento nº 162/2018; Requerimento nº 174/2018; 

Indicação nº 574/2018; Indicação nº 576/2018; Indicação nº 

580/2018; Indicação nº 374/2018; Requerimento nº 93/2018; 

Requerimento nº 198/2018; Indicação nº 590/2018; Indicação 

nº 288/2018; Indicação nº 550/2018; Indicação nº 529/2018; 

Requerimento nº 163/2018; Requerimento nº 164/2018; 
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Requerimento nº 167/2018; Requerimento nº 171/2018; 

Requerimento nº 182/2018; Requerimento nº 196/2018, desta 

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

Vereadores interessados); Ofícios nº. 289 e 331/2018, datados 

de 02 e 09 de abril de 2018, subscritos pelo Sr. Márcio 

Antônio de Paula Capato, Superintendente Regional da Caixa 

Econômica Federal, “comunicando a liberação de recursos 

financeiros”; (arquivem-se). Ofícios nºs. 016092, 028274, 

028275, 028276, 028277, 028278 028279, de 2018, datados 

de 16 de março e 04 de abril de 2018, subscritos pela 

presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE, “comunicando a liberação de recursos 

financeiros”; (arquivem-se). Não havendo mais proposituras, 

ou quaisquer outros documentos, para serem levados ao 

conhecimento do Plenário, o Sr. Presidente facultou o uso da 

palavra, no “Expediente”, anunciando os oradores inscritos, 

conforme § 6º, do Artigo 111, do Regimento Interno. O 

primeiro orador inscrito foi o Vereador Moacir Genuario. Ele 

se reportou a um evento, do Movimento Democrático 

Brasileiro – MDB, do qual ele participara, ao lado do 

Vereador Tiago Costa e outros, no último sábado, em 

Jaguariúna, para lançamento da pré-candidatura de Paulo Skaf 

à Presidência da República. Falou que o MDB continuava 

forte, embora a política vivesse situação delicada, na atual 

conjuntura, defendeu que os políticos criminosos recebessem 

punição e registrou a integridade e capacidade de Paulo Skaf, 

pessoa que comandava o SESI, SENAI, SEBRAE, dentre 

outros serviços. Depois, falou da situação do ex-presidente 

Lula, que “já estava virando piada, no país”, referindo-se ao 

fato de seus seguidores estarem carimbando cédulas de 

dinheiro, com a estampa do ex-presidente, mesmo diante de 

lei federal, e disse que aquele que vivia de passado era o 

museu. Citou, que a “pouca vergonha da CUT” e de outros 

sindicatos estava deixando os brasileiros entristecidos; que o 

Brasil precisava de mudanças e precisava também, punir seus 

políticos corruptos e aos mau administradores, deveriam todos 

serem presos, era a sua opinião, porque os políticos deveriam 
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trabalhar pelo povo, buscar o bem da população e, no seu 

caso, o bem da cidade de Mogi Mirim, que ele esperava Deus 

intercedesse e nas próximas eleições as coisas começassem a 

mudar, para que o povo elegesse pessoas voltadas ao bem do 

país e do município. Na sequência, disse que tinha ficado 

surpreso, com notícia, que ele escutara “na rádio peão”, de que 

o Secretário de Serviços Municipais, Fábio Mota, tinha se 

desligado da administração; que, se de fato a notícia fosse 

verídica, seria ato lastimável, pois ele era um dos secretários 

que estava mostrando serviço, estava sob sua responsabilidade 

um dos únicos setores a colaborar com o bem-estar da 

população; que havia a justificativa, de que Fábio Mota 

estivesse apenas desfrutando férias e, assim, o vereador 

esperava, porque, se de fato Fábio Mota deixasse a secretaria, 

o município iria sentir sua ausência, pois ele era elemento 

importante, na administração. Por fim, falou que tinha 

escutado alguns comentários e, assim sendo, verbalizou que 

Danilo Zinetti tinha que “abaixar a bola”, porque, se ele estava 

“fazendo campanha para ser prefeito”, que o fizesse, mas não 

prejudicando secretários, ou vereadores, porque era assim, que 

Danilo Zinetti vinha agindo, era assim, que ele estava fazendo 

campanha e frisou, que Danilo Zinetti já tinha prejudicado o 

Secretário de Negócios Jurídicos e também, o Chefe de 

Gabinete e ele, orador, esperava que Danilo Zinetti cessasse 

tais atitudes, limitasse-se aos seus encargos e serviços, haja 

vista que, atualmente, ele só fazia campanha, para buscar 

dividendos futuros. Como o próximo orador inscrito, 

Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, desistisse da palavra, 

ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora Sônia Regina 

Rodrigues. Ela se reportou acerca de ofício recebido, subscrito 

pela Presidente do PRP, Maria Amélia Stort de Faria, a qual 

solicitava apoio dos edis, para a ocupação de um imóvel 

abandonado, localizado na Rua 14, do Parque das Laranjeiras, 

e citou, que o imóvel já tinha sido objeto de requerimento de 

sua autoria, porque, de fato, era ponto utilizado por marginais 

e usuários de drogas e traficantes. Disse, que gostaria de 

conhecer a presidente do PRP e, com ela, discutir a 
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solicitação, para apoiá-la, na iniciativa. O próximo orador foi 

o Vereador Tiago César Costa. Primeiramente, o vereador 

discorreu acerca do evento do Dia do Trabalhador, que tinha 

sido organizado, pela prefeitura municipal, realizado através 

da Secretaria de Cultura. Comentou que estivera presente, que 

o evento tinha sido positivo para levar diversão à comunidade, 

com o mínimo de recurso possível, haja vista a escassez da 

verba. Reconheceu e parabenizou o Secretário de Cultura, 

Marcos Antônio Dias dos Santos, pelo bonito evento, que 

tinha sido executado, com pouco recursos, levando um pouco 

de cultura e diversão à população, todavia, disse que seria 

muito mais eficaz dar emprego ao trabalhador mogimiriano. 

Salientou, que se sentia ineficiente e impotente, em tentar 

buscar alguma solução, para a triste situação, que Mogi Mirim 

estava vivendo, porque Mogi Mirim tinha “ficado para trás”, 

entre as cidades da região, não era possível ver novas 

indústrias, ou uma política pública de industrialização clara, 

ou estudos, ou movimentações, por parte do prefeito, para a 

vinda de novas empresas e indústrias, para incentivar também, 

o comércio local. Registrou a grande quantidade de imóveis 

fechados, no centro da cidade, a falta de incentivo e de um 

diálogo eficaz, entre o governo municipal e a ACIMM, para, 

por exemplo, estimular o comerciante. Confessou que tais 

situações o deixavam um pouco triste, o Brasil atravessava 

fase difícil, era grande o desemprego, e em Mogi Mirim 

também, tinha muita gente desempregada, logo, além do lazer, 

o trabalhador mogimiriano merecia ter sua carteira de trabalho 

assinada e um contrato de trabalho, recolocar-se, no mercado. 

Parabenizou o Secretário de Cultura, Marcos Dias, mas 

cobrou da administração e deixou a sugestão, de que o 

governo municipal buscasse uma forma clara e transparente de 

trazer empresas, indústrias e gerar mais empregos. Registrou 

ainda, sua indignação acerca de vídeo, que tinha sido 

publicado, no Grupo Acontece Mogi, na rede social, vídeo que 

mostrava a falta de atendimento médico a uma criança, a qual 

tinha sofrido uma fratura exposta, e falou, que tinha feito 

requerimento sobre o assunto, pedindo explicações, ele 
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buscava os responsáveis, em solidariedade à família, pois a 

falta de dignidade, no atendimento, tinha lhe deixado 

incomodado, haja vista o claro descaso, para com a criança, na 

UPA. Salientou, para encerrar, que estava procedendo uma 

profunda investigação relativa aos pregões presenciais nºs 12, 

09, 08, 07/2018, sobre a merenda, em Mogi Mirim, assunto 

que já tinha sido alvo do Ministério Público, num passado 

recente. Como os próximos inscritos, Vereadores Alexandre 

Cintra e André Albejante Mazon desistissem da palavra, 

ocupou lugar, na tribuna, o Vereador Cinoê Duzo. Ele 

agradeceu ao Vereador Alexandre Cintra, pela homenagem 

realizada, uma “noite especial, na Câmara”, para 

comemoração do Dia das Mães e agradeceu também, a Deus, 

pelo seu “anjo da guarda”, que era sua falecida mãe, Dona 

Luzia. Exortou aos filhos mogimirianos, que se dedicassem às 

mães, fizessem das mães prioridade, enquanto ainda estavam 

vivas, porque as mães eram bênçãos de Deus. Parabenizou 

todas as mães, destacou que não tinha desejado homenagear 

qualquer outra mulher, que não fosse sua mãe, a quem tudo 

devia, tinha ligação muito forte, com a falecida mãe. Desejou 

felicidades a todas as mães. Salientou que a vereança era 

vaidade, que se esgotara, que ele permaneceria até o final do 

mandato, mas, “na Câmara, para ele, já tinha dado”, com todo 

o respeito que devia a todos, pois Dona Luzia tinha lhe 

ensinado a fazer suas escolhas, a ser feliz, da maneira mais 

simples possível, e, para encerrar, pediu perdão a todas as 

pessoas, as quais ele tinha ofendido, no passado, pediu a Deus 

que lhe retirasse todo o rancor e lhe freasse a língua e que, 

Deus lhe desse tempo de pedir perdão a todas as pessoas, as 

quais ele já tinha magoado, durante sua existência. Ato 

contínuo, fez uso da palavra o Vereador Cristiano Gaioto. Ele 

comentou a situação do Secretário Fábio Mota e disse, que 

tinha se espantado, com a notícia de uma possível saída do 

secretário, pessoa que estava realizando um ótimo trabalho. 

Afirmou, que o secretário tinha lhe telefonado, para comentar 

o desligamento; que ele, orador, também procurara saber da 

veracidade dos fatos, contudo, sem ter obtido uma resposta 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

19 

concreta, até o presente momento, apenas recebera a notícia de 

que Fábio Mota estaria, em férias, que, se de fato deixasse a 

administração, seria grande perda para a cidade, porque estava 

realizando um trabalho diferenciado e que, Fábio Mota era 

pessoa competente. Depois, comentou que um dos jornais da 

cidade, na semana retrasada, havia cogitado, que ele estaria 

“em campanha, para a presidência”, porque ele tinha o hábito 

de elogiar seus pares. Refutou a publicação, aclarou, que 

elogiava os vereadores, para a defesa da própria edilidade, 

porque o povo criticava o trabalho dos vereadores, muitas 

vezes, sem conhecimento; que ele nunca vira qualquer 

vereador ganhar a eleição, para Presidente da Câmara, por 

causa de elogios, ganhava-se, sim, pela história de vida e 

pelos grupos de apoio, que se formavam, mas por causa de 

elogios, não; que faltava ao ser humano o elogio, o 

“obrigado”, e ele procurava conceder, portanto, era óbvio, 

que, na data, dever-se-ia elogiar, por exemplo, o Vereador 

Alexandre Cintra, que tinha deixado a todos emocionados, em 

virtude da homenagem às mães, e, dirigindo-se ao Vereador 

Alexandre, disse que não tivera o privilegio, de lhe ter 

conhecido, antes da diplomação, mas, desde aquele dia, tivera 

certeza, de que o Vereador Alexandre era a pessoa, que mais 

representava a cultura, na cidade, que a homenagem às mães 

tinha sido brilhante, “coisa de cinema”, deixando todos 

emocionados, e ele sabia, que a função da vereança era maior 

que isso, mas era benéfica a homenagem justa, no caso, às 

mães, pessoas mais importantes, geradoras de vida a cada um. 

Parabenizou ao Vereador Alexandre e à sua assessora, Dina 

Bovelone. Sobre o requerimento apresentado pelo Vereador 

Tiago Costa, acerca da falta de atendimento a um garoto, com 

fratura exposta, o vereador destacou, que também tinha sido 

procurado, para esclarecimento do assunto, logo, cabia sim, 

uma investigação, para apurar o que tinha acontecido. Falou, 

que o setor público, principalmente, a saúde, tinha que ter 

funcionários, os quais soubessem lidar, com o público, 

porque, pelo que ele tinha tomado conhecimento, a situação 

tinha sido séria, ele tentara entrar, em contato, com a 
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Secretária de Saúde, Rose Silva, mas ela estava desfrutando 

férias, e afirmou, que a grande maioria do funcionalismo 

apresentava elevada competência, logo, ele não iria 

generalizar, como fazia a população, que criticava todos os 

funcionários públicos. Como o próximo orador, Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha, desistisse da palavra, ocupou lugar, 

na tribuna, o Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior. Ele também 

agradeceu ao Vereador Alexandre Cintra a linda homenagem 

às mães e destacou, que tais momentos eram importantes, para 

levar o povo à Câmara. Depois, referiu-se à audiência pública, 

de sua iniciativa, realizada no dia 25 de abril último, acerca do 

espectro autista, e sublinhou, que a reunião tinha sido 

importante, com a presença dos membros da Associação 

VIDA, composta por pais e amigos dos autistas, e demais 

convidados. Justamente, como resultado do encontro, ele 

estava apresentando o Requerimento nº 222/2018, solicitando 

informações acerca das avaliações, atendimentos e inclusão, 

no município, de pessoas com Transtorno do Espectro Autista 

- TEA, haja vista as necessidades dos familiares e dos doentes 

diagnosticados autistas e a dificuldade de inserção, na 

sociedade. Comentou, que durante a audiência, membros da 

Secretaria de Educação tinham trazido bastantes informações 

sobre como era feito o tratamento do autista, na rede, e que, 

seria importante também, ter informações das Secretarias de 

Saúde e Assistência Social e ele esperava, no decorrer da 

legislatura, ajudar a que políticas públicas fossem implantadas 

e citou a lei federal, que garantia o atendimento aos autistas. 

Citou o Vereador Orivaldo Magalhães, pai de autista, que o 

estava ajudando e muito, na luta, junto à sociedade e ao poder 

público. Depois, registrou outras proposituras, as quais tinha 

apresentado, especialmente, Requerimento nº 212/2018, para 

informações acerca da possibilidade de pavimentação do 

trecho da Avenida Brasil, entre a Rua Amábile Guarnieri e a 

Rua Benedito Vaz, no Bairro Santa Cruz, à contenção de 

erosão do Córrego Santo Antônio, local sem asfalto. Bem 

como, sublinhou o Requerimento nº 223/2018, pedindo 

informações do Executivo acerca do prolongamento da Rua 
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Antônio Bigelle, nº 405, Jardim Silvânia, e se havia 

possibilidade de asfalto, nesse local, mesmo caso, que o da 

Avenida Brasil. Desejava saber, primeiramente, porque o 

asfalto não tinha sido feito, à época da implantação do 

loteamento, e citou ainda, o Requerimento nº 221/2018, para 

informações acerca de estudos, sobre plano de expansão de 

iluminação pública, em áreas do Jardim Maria Beatriz, 

oriundas de áreas públicas, objeto da permuta, como espólio 

Franz de Carvalho, para com o Município, conforme previsto 

na Lei nº 1.635/1986. Para concluir, versou sobre a possível 

saída do Secretário Fábio Mota, da administração municipal, e 

ponderou sobre a separação dos Poderes, falando que o 

prefeito nomeava, ou exonerava, quem ele quisesse, pois era 

sua prerrogativa, todavia, os vereadores tinham como função 

fiscalizar e cobrar as secretarias, sugerir substituições, e era 

função de vereador também, falar do secretário, que era 

eficiente, tinha diálogo, com os vereadores, executava o 

trabalho, mesmo com pouca infraestrutura, mostrando 

resultados, demonstrando conhecimento, na sua área 

operacional, mesmo porque, já tinha sido vereador, assim, 

Fábio Mota era digno de defesa, por ele, e, certamente, 

haveriam outras manifestações, por parte dos vereadores. 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. Ele 

comentou sobre moção relativa à Força Tática e narrou, que a 

Força Tática estava sediada, no 26º Batalhão PM de Mogi 

Guaçu; que, no mês de janeiro, uma parte da Força Tática, 

cinco policiais, mais dois sargentos e duas viaturas, tinham 

sido enviados, para Mogi Mirim; que ele apresentara a moção 

de apoio, por todos assinada, porque o trabalho da Força 

Tática era de “muita grandeza” e existiam rumores, de que ela 

poderia centralizar-se, novamente, em Mogi Guaçu, o que não 

seria bom, para Mogi Mirim, e que, ele agradecia a todos, pelo 

apoio e reconhecimento. Registrou convite, para a 17ª Festa 
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Della Mamma, a ser realizada nos próximos finais de semana, 

e parabenizou o Vereador Alexandre Cintra, pela homenagem 

às mães, homenagem que tinha sido magnifica e o trabalho, 

nos bastidores, tinha sido intenso. Novamente, na direção dos 

trabalhos, o Presidente da Câmara, Vereador Jorge Setoguchi, 

facultou o uso da palavra ao Vereador Luís Roberto Tavares. 

O vereador comentou sobre resposta, recebida do Gabinete do 

Prefeito, acerca dos extintores de incêndio, na UBS Sehac, 

que estavam vencidos há três anos, afirmando que a 

competência e responsabilidade pelos extintores do município 

cabia ao Serviço Especializado de Segurança e Medicina do 

Trabalho – SESMT; que a Secretaria de Saúde tinha feito as 

compras, enviando anexo, com os números de extintores, 

químico, água, indicativos e todas as informações, e que, ele 

esperava a troca dos extintores fosse providenciada, não só 

nas UBSs, mas também, nas escolas e creches do município e 

em todos os prédios públicos. Comentou também, sobre 

resposta, que recebera, do Gabinete do Prefeito, sobre a fila de 

espera, para cirurgia de Cataratas, e comunicou, que a 

administração lhe tinha informado, que estava sendo realizado 

mutirão, cujo início se dera, no último dia 27 de abril, com o 

objetivo de atender duzentos e quatorze pacientes, os quais 

aguardavam, na fila de espera, e que, para novos pacientes, 

seria produzida uma nova fila. Comentou ainda, sobre o 

Requerimento nº 225/2018, de sua autoria, através do qual 

solicitou à a empresa Fênix, concessionária do transporte 

coletivo, que realizasse estudos, para ampliação do horário de 

rodagem da linha de ônibus nº 4, linha que trafegava pelo 

Parque das Laranjeiras, objetivando com o pedido, atender aos 

estudantes e trabalhadores. Rogou à empresa, que cumprisse o 

horário e explicou, que era um absurdo a empresa culpar os 

moradores, pela falta de segurança nos bairros periféricos, 

mas verdade era, que os ônibus trafegavam, até às 19 horas, e 

não mais, após esse horário. Falou ainda, sobre a UPA, onde 

as pessoas aguardavam, pela consulta, ou pelo atendimento, 

do lado de fora do prédio, pois, o interior do prédio era 

“apertado”, e falou sobre as janelas dos banheiros, que não 
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eram apropriadas, afirmou que faria uma indicação a respeito. 

Registrou, para encerrar, pedidos, para operação tapa buracos, 

no Jardim Flórida, no Jardim do Lago, no Residencial Eugênio 

Mazon e na cidade toda, bem como, pedido de recapeamento 

de vias, na zona leste, bairro que estava necessitando. O 

próximo orador foi o Vereador Marcos Antônio Franco. Ele 

comentou a homenagem às mães, declarou que a noite tinha 

sido maravilhosa e parabenizou o Vereador Alexandre Cintra, 

pela iniciativa. Na sequência, agradeceu aos pares a aprovação 

do Requerimento nº 220/2018, de sua autoria, pelo qual 

solicitou informação sobre locação de veículos, pela 

Secretaria de Saúde, e explicou que trabalhava, na Secretaria 

de Saúde, há doze anos; que tinha convidado o Vereador 

Tiago Costa, para lhe acompanhar, na proposição do 

requerimento; que os veículos tinham sido locados, no mês de 

dezembro, de 2017, um deles, carro 0416, branco, estava há 

tanto tempo parado, que tinha ficado verde e estava cheio de 

teias de aranha; que média de locação, por mês, era mil e 

oitocentos reais, palavras do Prefeito Carlos Nelson Bueno; 

que ele tinha registrado um veículo, com mil, setecentos e 

trinta e nove quilômetros, percorridos, em cinco meses de 

locação, fazendo ele contas, tinha calculado nove mil reais, 

para o carro ficar estacionado, logo, nove mil reais jogados, 

no lixo, e era o povo quem estava arcando, com o prejuízo; 

que se ele não estivesse trabalhando, na Secretaria de Saúde, 

tudo permaneceria camuflado e ninguém saberia da 

problemática; que se tratavam de vinte e dois carros locados, 

mas a maioria das viagens era terceirizada; que um secretário, 

quando não tinha visão, fazia o povo arcar com o prejuízo, 

porque era o povo quem ficava “pagando, pagando, pagando”, 

mas, enquanto isso, faltavam medicamentos, sondas, bolsas de 

colostomia e citou o caso de uma paciente, que utilizava 

quinze bolsas, por mês, mas a prefeitura só lhe fornecia dez; 

que o dinheiro estava sendo “jogado, no ralo”, com os carros 

locados e abandonados; que ele tinha o papel de fiscalizar e 

transmitir ao povo, o que ele estava vendo; que ele não 

desejava ser injusto, todavia, acreditava, que uma pessoa, para 
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tomar conta de uma secretaria municipal, deveria entender de 

saúde; que ele também era técnico, em enfermagem, tinha 

algum conhecimento, convivia com os pacientes e sabia, o que 

estava ocorrendo; que numa determinada UBS da cidade, as 

técnicas não sabiam se abriam, ou fechavam cortinas, haja 

vista o sol escaldante, sem o ar-condicionado, porque tinham 

executado a reforma, no posto, todavia, não na parte elétrica, 

quando todos sabiam, que determinadas medicações deveriam 

permanecer abaixo de vinte e nove graus; que ele percebia 

muitas coisas, pois estava na secretaria, dia a dia, e observava 

“coisa errada atrás de coisa errada”, que ele não achava justo o 

dinheiro público ser jogado fora, como estava sendo, e pediu à 

Secretária Rose Silva, que “abrisse os olhos”, prestasse 

atenção e tivesse mais carinho, para com o próximo, deixasse 

“o orgulho de lado”. Na sequência, fez uso da palavra a 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. Ela 

cumprimentou o Vereador Alexandre Cintra, pela homenagem 

às mães, um evento diferente, que tinha agradado a todos. E 

cumprimentou a assessora Dina Bovelone, pelo trabalho, que 

tinha sido muito bonito. Depois, também falou sobre o 

possível desligamento do secretário Fábio Mota, pessoa que 

também, tinha lhe telefonado, e disse, que tinha meditado 

bastante e, então, telefonado, para o Gabinete do Prefeito, 

falando com o Chefe de Gabinete, Guto Urbini; que ela 

desejava dizer, que estava muito aborrecida; que o assessor do 

Prefeito, Edson Pessiquelli, tinha lhe dito, que se tratava 

apenas de um afastamento, mas ela desejava se posicionar, em 

tribuna; que a cidade de Mogi Mirim estava começando a 

perceber um sinal de limpeza e o esforço todo era de Fábio 

Mota, que estava trabalhando e havia um acabamento perfeito, 

com os reeducandos, terceirizados, que estavam fazendo o 

serviço, e tinha sido o Secretário Fábio, o responsável, pelas 

mudanças, logo, diante de seu esforço, ela não achava justo o 

desligamento, pois ele merecia ser valorizado; que, no dia 

seguinte, ela iria conversar, pessoalmente, com o prefeito, e 

lhe mostrar, que ele tinha que ouvir a Câmara, da mesma 

forma, que ele deveria escutar as queixas do Vereador Marcos, 
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sobre as insistentes dificuldades, na saúde, porque era notório, 

que as coisas não estavam bem, na área da saúde, e havia  

muita responsabilidade, para a Dra. Rose, e ela estava tendo 

muitas dificuldades; que o Secretário Fábio tinha uma postura 

diferenciada da Dra. Rose, pois, esta última nunca tinha 

participado do Poder Legislativo; que ela estava incomodada, 

com a notícia, de que o secretário Fábio poderia ser demitido, 

preferia acreditar, naquilo que lhe tinha dito Edson, de que 

seria apenas temporário; que a Dra. Rose deveria comparecer, 

na audiência pública, do Vereador Marcos, apesar das férias, 

porque tudo o que o vereador tinha dito deveria ser avaliado, 

que ela não iria se omitir, estava insatisfeita, com a conduta 

prefeito, e que, importante era que o vereador fosse ouvido, 

pois representava o povo. Não havendo mais oradores 

inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão às 21h25, 

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 

Artigo 171 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 26, 

de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a 

obrigatoriedade de treinamento, em primeiros socorros, aos 

profissionais dos Centros Educacionais Municipais da 

Primeira Infância (CEMPIs) e das instituições conveniadas, 

com o Município de Mogi Mirim, e dando outras 

providências”. Parecer, conjunto, das Comissões de Justiça e 

Redação; Educação, Saúde e Assistência Social e de Finanças 

e Orçamento. Para explanar sobre a matéria, fez uso da 

palavra o Vereador Tiago César Costa. Ele colocou, que o 

projeto, praticamente, tinha sido uma reivindicação da Casa de 

Leis, ao prefeito, por conta da existência de lei, no mesmo 

sentido, aprovada pela Câmara Federal, de iniciativa do 
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Deputado Ricardo Izar, haja vista muitos casos ocorridos, 

recentemente, um desses, o do menino Lucas, que tinha 

falecido, porque não tinha recebido os primeiros socorros; 

que, na Câmara Municipal, o Vereador Cristiano Gaioto tinha 

encaminhado minuta de projeto, ao prefeito, sobre o assunto, 

porque seria inconstitucional a iniciativa vinda de vereador e 

se procurava evitar ações de inconstitucionalidade - ADINs; 

que ele tinha avaliado a questão, havia a minuta, já com o 

prefeito; que ele também tinha se mobilizado, para aprovação 

da Lei Lucas, tinha apresentado moção, e, neste ínterim, os 

vereadores do MDB tinham ido até Brasília e tinham se 

encontrado, com a mãe do menino Lucas, que, justamente, 

estava pedindo apoio à liderança do MDB; que o prefeito 

havia tido a sensibilidade de apresentar o projeto, de sua 

autoria, com todo o desejo da Casa de Leis, que vários 

municípios já tinham aprovado lei de mesmo teor e que, a lei 

iria resguardar vidas, as quais, por muitas vezes, eram 

perdidas, em razão de bobagens, tais como, um engasgamento 

comum, então, ele via a proposta, com bons olhos, as 

comissões haviam mantido a constitucionalidade da ideia 

original, do vereador, e parabenizou aos pares, os quais 

tinham se empenhado, num sentido. O próximo a comentar a 

proposta foi o Vereador Cristiano Gaioto. Disse, que o projeto 

era de extrema importância; que, em 12 abril de 2017, ele 

havia elaborado o projeto, pois pensava na proposta, antes 

mesmo de ser vereador, tinha sido funcionário da Secretaria 

de Educação e, portanto, tinha conhecimento de problemas 

específicos das creches, EMEBs e EMEIs; que ele tinha 

apresentado a minuta do projeto, em 06 de junho de 2017, 

antes até, do que tinha ocorrido, com o menino Lucas, coisa 

muito triste; que ele antevira tal situação perigosa; que ele 

agradecia ao Vereador Tiago, pelo empenho, e a proposição 

da moção, assinada por todos os edis, a qual tinha sido de 

grande valor; que a lei traria tranquilidade aos pais, oxalá 

nunca ocorresse nada ruim, mas, caso acontecesse, os 

profissionais estariam preparados, para os primeiros socorros 

às crianças, de um, até quatro anos de idade, que ele sempre se 
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preocupara, com tais acidentes, desde 2015, portanto, estava 

feliz, pelo momento, não queria levar méritos, tinha certeza, 

que a ideia seria aprovada, por unanimidade, e a lei traria 

tranquilidade, aos pais, a medida era preventiva, e que, 

praticamente, a aplicação da lei não traria custos, pois o curso 

poderia ser ministrado, pelo Corpo de Bombeiros. O próximo 

a discutir foi o Vereador Cinoê Duzo. Ele parabenizou os 

vereadores Tiago Costa e Cristiano Gaioto, pela iniciativa, 

proposta muito importante, fenomenal, destacou, que o projeto 

vinha de encontro a vários pedidos de outros vereadores, e 

falou sobre a necessidade do aumento de efetivo do Corpo de 

Bombeiros, cujos profissionais estariam “na linha de frente”, 

da lei, haja vista que seriam os “atores principais”, 

ministrariam o curso de primeiros socorros. Deixava esse 

“reforço”, esse alerta, pedindo pelo aumento do efetivo do 

Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal; (submetido 

a votos, sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade 

dos vereadores presentes, Turno Único, o Projeto de Lei nº 

26/2018, do Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do Prefeito de 

Mogi Mirim). Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", o 

Sr. Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos 

reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme 

determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010 

(Regimento Interno vigente). O primeiro inscrito foi o 

Vereador Moacir Genuario. Ele prosseguiu, no assunto do 

possível desligamento do Secretário de Serviços Municipais e 

Trânsito, Fábio Mota, e registrou, que ele já o tinha 

encontrado, por diversas vezes, com a equipe, às 5h30, 

procedendo pinturas de solo, prova do empenho do secretário, 

a quem ele “tirava o chapéu”, pois ele se preocupava, em 

executar serviços, no período noturno, para, quando do 

movimento de carros, pela manhã, o trânsito já pudesse estar 

liberado, portanto, mais uma vez, ele parabenizava o 

Secretário Fábio Mota e sua equipe e lamentava boatos de sua 

saída da administração. Depois, reportou-se quando da 

aprovação da lei de parcelamento de dívidas, junto ao SAAE, 

e sublinhou que, naquela época, tinha discursado, no sentido 
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de que a própria prefeitura se utilizaria da lei e parcelaria seus 

débitos, em duzentas vezes; que, quando da presença do 

Presidente do SAAE, Rodrigo Sernaglia, na Câmara, os 

vereadores do MDB haviam lhe questionado a respeito e, de 

uma dívida de dezoito milhões de reais, da prefeitura, para 

com o SAAE, a administração iria quitar somente cinco 

milhões, parcelados, em quarenta e oito meses, logo, passar-

se-iam nove anos, até que a dívida fosse quitada; que os 

futuros prefeitos iriam assumir a responsabilidade, de pagar o 

débito mensal, de cento e doze mil reais; que ele tinha 

alertado, de que isto pudesse ocorrer, a utilização dos 

duzentos meses, que a prefeitura tinha se utilizado, de cento e 

sessenta meses, e que, os vereadores deveriam estar sempre 

atentos às votações, pois algumas coisas poderiam passar 

despercebidas. Não obstante, era-lhe louvável, que a prefeitura 

estivesse quitando seus débitos. Por fim, cumprimentou o 

Vereador Alexandre Cintra, em japonês, pela extraordinária 

homenagem às mães. Como o próximo inscrito, Vereador 

Samuel Nogueira Cavalcante, desistisse da palavra, ocupou 

lugar, na tribuna, a Vereadora Sônia Regina Rodrigues. Ela 

registrou a presença do senhor Luís, cidadão de Mogi mirim, 

para cujo filho, Guilherme, ela tinha apresentado lei de 

denominação, porque tinha falecido, precocemente. Depois, 

versou sobre segurança pública e anotou o aumento da 

criminalidade, na cidade, algo que estava noticiado, nos 

jornais, com grande incidência de roubos, furtos e homicídio. 

Parabenizou a Polícia Civil da cidade, que tinha esclarecido 

um homicídio recente, mesmo diante das dificuldades da 

corporação e do baixo número de policiais. Falou, que 

algumas pessoas estavam divulgando, como ato de glória, 

Mogi Mirim ter recebido novos policiais, mas, verdade era, 

que Mogi Mirim tinha recebido quatro investigadores e uma 

escrivã, enquanto que, recentemente, tinham se aposentado 

três escrivãs de Mogi Mirim, Marta, Karen e Sandra, portanto, 

nada havia a se festejar, pois uma nova escrivã iria substituir 

três, que tinham se aposentado. Sobre os investigadores, 

tinham vindo substituir um, que havia sido assassinado, outro, 
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falecido em dezembro, e dois outros, que tinham deixado a 

delegacia de Mogi Mirim, transferindo-se, para a cidade de 

origem, logo, não tinha havido acréscimo, no número de 

investigadores, a Polícia Civil continuava “a pé”, precisava 

muito da ajuda do Estado e, como o Estado vinha falhando e 

muito, ela pedia o apoio da Casa e rogava, ao prefeito Carlos 

Nelson, que implantasse, em Mogi Mirim, o sistema de 

monitoramento inteligente, efetuado por câmeras, conhecido 

projeto, defendido pela vereadora, porque a iniciativa iria 

auxiliar, no trabalho policial, além de inibir a ação de 

bandidos. Afirmou, que esperava contar, com o apoio dos 

nobres pares; que os policiais estavam se desdobrando, para 

atuar em Mogi Mirim; que eles não recebiam pelas horas-

extras, não havia também qualquer compensação; que até 

escrivães estavam fazendo o trabalho investigativo, nas ruas, 

sem adicional insalubridade e também, não tinham fundo de 

garantia; que os policiais prosseguiam, no trabalho, porque 

amavam o que faziam e tinham competência e perguntou, até 

quando o Estado iria deixar as polícias, no caos, no qual se 

encontravam, e criticou o ex-governador Geraldo Alckmin, 

porque o Estado, sendo rico, não soubera administrar uma boa 

polícia, ou uma boa saúde, ou uma boa educação, então, só 

faltava Geraldo Alckmin se eleger Presidente do Brasil, pois 

seria algo péssimo. Apoiou às falas de Maria Helena e Gérson 

Rossi, acerca do secretário Fábio Mota, afirmou que o 

secretário podia contar, com seu apoio, mesmo ela não sendo 

vereadora de apresentar proposituras, pedindo por serviços 

públicos, haja vista acreditar já ser obrigação implícita dos 

secretários, os quais deveriam ter cronograma de execução de 

serviços, então, ela não acreditava, portanto, que fosse de sua 

competência, apresentar tais pedidos, apenas comentava 

algum recapeamento viário, todavia, em sua opinião, apesar 

das dificuldades, Fábio Mota vinha executando um excelente 

trabalho. Comentou ainda, sobre a área da saúde pública, 

dizendo, que tinha sido convidada, pelo Vereador Marcos, a 

verificar suas denuncias, através de visitas presenciais; que 

tinha sido muito triste ver a falta de apoio às famílias, a falta 
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de material e as dificuldades, pelas quais os pacientes 

passavam; que havia sim, falta de insumos, pois as famílias 

não estavam recebendo a quantidade necessária e citou alguns 

casos, de pacientes que se utilizavam de sondas e estes tinham 

sido orientados, pela administração da saúde, a reutilizarem a 

sonda, depois de fervida, em água quente; que era impossível 

esterilizar algo feito descartável, dentro de casa, que dever-se-

ia dar atenção urgente a tais casos, bem como, ao transporte de 

pacientes, à falta de veículos, ou aos veículos inapropriados, e 

aos pontos de encontro, onde os pacientes eram coletados, 

pois, se o paciente estava doente, como poderia ele caminhar 

até um ponto de encontro, questionou, logo, o paciente 

deveria ser buscado e entregue, na porta de sua casa, e que, ela 

iria documentar tais casos, especificamente. O próximo orador 

foi o Vereador Tiago César Costa. Ele versou acerca do papel 

fiscalizador da vereança e afirmou, que o trabalho de 

fiscalização não era muito reconhecido, pelos munícipes, ou 

por pessoas, as quais enxergavam o Poder Legislativo, como 

“um braço”, uma extensão do Poder Executivo, talvez, até 

mesmo, porque, em épocas de eleição, candidatos a 

vereadores costumavam prometer coisas, as quais não iriam 

conseguir cumprir, e o povo ficava a pensar, então, que o 

executor pudesse ser o vereador, quando não, e, assim, ficava 

difícil colocar, na cabeça do munícipe, que quem contratava a 

merenda era o prefeito e sua secretária, quem comprava 

medicamentos era o Prefeito e sua secretária, quem trocava 

lâmpadas era o prefeito e seu secretário; que era muito difícil 

mostrar isso ao cidadão, mostrar-lhe que a função do vereador 

era fiscalizar, legislar e sugerir; que ele procurava fazer tudo o 

que estivesse sob responsabilidade do vereador, mas era muito 

difícil à população visualizar o trabalho de fiscalização e saber 

de sua importância, mas, fato era, que, fiscalizando, evitava-se 

que o dinheiro fosse “para o ralo”, como havia mencionado o 

Vereador Marcos, e citou ainda, que os carros da Secretaria da 

Saúde estavam estacionados, no pátio, há muito tempo; que o 

Vereador Marcos tinha trazido a questão à tribuna e todos 

deveriam avaliar, verificar, fiscalizar e denunciar, caso 
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houvesse mau uso do dinheiro público; que, pelas evidências, 

neste caso, tinha havido mau uso do dinheiro público; que o 

trabalho de fiscalização do vereador era o mais importante a 

ser feito numa Câmara Municipal, porque evitava o 

desperdício do dinheiro público e o sofrimento da população, 

com problemas de insegurança, buracos, falta de remédios, ou 

licitações fraudadas, ou cartéis, os quais poderiam desviar 

dinheiro dos recursos da educação, da saúde e de outras áreas; 

que fraudes e cartéis aconteciam, em várias cidades da região, 

e não era novidade ouvir denúncias; que Mogi Mirim tinha 

vivido um caso de superfaturamento, na merenda escolar, com 

indícios de fraude, na última gestão de Carlos Nelson Bueno, 

tendo ele sido alvo de investigação do Ministério Público; que 

Gustavo Stupp tinha usado a merenda, como palanque 

político; que, no intuito de fiscalizar, ele, orador, tinha feito 

um pente fino nos pregões públicos recentes, sob nºs. 12, 09, 

07 e 08/2018, todos sobre alimentação escolar, gastos quatro 

milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais; que ele tinha 

checado, item por item, empresa por empresa, analisado 

preços, se estavam compatíveis ao mercado, e, realmente, 

depois de tantas situações envolvendo a merenda, agora, tudo 

estava legalmente correto e o dinheiro bem gasto. Para 

concluir, agradeceu ao Vereador Alexandre Cintra, pela 

homenagem às mães, cumprimentou também, a assessora Dina 

Bovelone, pelo empenho, lembrou a todos, que, no dia 6 de 

junho, seria realizada audiência pública, para discussões 

acerca da planilha do transporte coletivo urbano e convidou 

toda a população à participação. Na sequência, fez uso da 

palavra o Vereador Alexandre Cintra. Inicialmente, ele 

comentou sobre o suposto desligamento do Secretário Fábio 

Mota, dizendo-se incomodado, com a notícia, porque tinha 

trabalhado com Fábio Mota, por oito anos, sempre, com 

grande proximidade, e, quando ele tinha sido assessor, 

atendeu-lhe as reivindicações, “com a porta aberta sempre”; 

que era inegável o seu poder de comando à frente secretaria, 

pois ele vinha observando a faxina, a limpeza, na cidade, nas 

principais vias públicas e na zona leste; que ele tivera 
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conhecimento da situação, desde a semana anterior, aguardara 

o final de semana, acreditando, numa reversão da situação; 

que ele estava assustado, porque o Secretário Fábio Mota, 

sendo tão experiente, trazia muitas coisas boas, para a cidade, 

haja vista que ele “entendia como funcionava a cidade”; que 

ele, orador, não conseguia entender o afastamento, ou os 

boatos sobre o afastamento, e, tornando-se cochicho, 

incomodava-lhe tal postura, pois, perguntava, como o 

secretário poderia retornar ao seu posto, depois dos boatos, 

depois de ter sido afastado, com o nome do secretário sendo 

verbalizado “na boca de Matildes”, algo que não era bom, e 

que, ele, orador, não estava vendo a situação, com bons olhos, 

esperava, que o secretário retornasse às funções e o serviço da 

secretaria mantivesse a qualidade, em benefício da cidade. 

Sobre outro assunto, parabenizou o Secretário de Cultura, 

Marcos Antônio Dias dos Santos, pela realização da Festa do 

Dia do Trabalhador, porque a festa tinha sido ótima, o 

secretário fazia “milagres”, com tão pouco dinheiro, tudo 

tinha sido muito positivo, todavia, não obstante isso, o 

vereador tinha a preocupação, que pensassem em não mais 

investir, na cultura, já que o secretário realizava, com tão 

pouca verba. Por fim, agradeceu aos pares e disse, que tinha 

tentado fazer a homenagem às mães, de modo simples, mas 

com emoção. Como o próximo orador inscrito, Vereador 

André Albejante Mazon, desistisse da palavra, ocupou lugar, 

na tribuna, o Vereador Cinoê Duzo. Ele iniciou, 

parabenizando o Secretário de Cultura, Marcos Antônio Dias 

dos Santos, pela realização da Festa do Dia do Trabalhador, 

um evento altamente familiar, e ainda, porque ele tinha 

conseguido, através do samba, deixar sua marca registrada, 

bem como, o parabenizou, pela realização dos Jogos dos 

Trabalhadores. Comentou que, principalmente, em épocas 

eleitorais, os candidatos políticos colocavam o esporte, como 

o instrumento que iria retirar todas as crianças das ruas e, 

realmente, o esporte tinha este poder, então, o Secretário 

Marcos Dias estava de parabéns e que, fosse esta, uma 

semente permanente, pois, através do esporte, ocorria também, 
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a prevenção de doenças e, havendo prevenção, existiriam 

menos filas, nas UBSs, e, existindo menos filas, nas UBSs, 

haveria melhor tratamento, aos que mais necessitavam, logo, o 

esporte era o início de um clico, que desencadeava melhor 

qualidade de vida. Sobre o suposto desligamento do Secretário 

Fábio Mota, disse, que todas às vezes, em que o secretário 

fora solicitado, havia sempre comparecido, na Câmara, e, na 

última vez, tinha fornecido números reais sobre a iluminação 

pública. Lembrou, que o secretário havia dito, que o Espeço 

Cidadão seria concluído, brevemente, o que estava se 

confirmando, e o secretário executara a reforma da instalação 

elétrica térrea, no Espaço Cidadão, pedido antigo, de alguns 

vereadores, então, ele, orador, aproveitava a ocasião, para 

parabenizar Fábio Mota e também, ao Secretário Valdir 

Biazotto, pelos trabalhos feitos, na área do Espaço Cidadão; 

que ele acreditava a notícia fosse um blefe do prefeito, como 

termômetro, para avaliar, com seria a reação da Câmara, com a 

notícia da saída do secretário Fábio Mota; que, na sua humilde 

avaliação, o secretário vinha fazendo um bom trabalho; que 

ele aguardava a próxima notícia, de que o prefeito reverteria a 

situação, reconhecendo, enfim, que o secretário Fábio fosse 

competente e necessário, devendo permanecer, no cargo, 

portanto, com esta atitude, o Prefeito não seria “bonzinho”, 

mas o retorno se daria, por mérito do próprio Fábio Mota. 

Sobre a doação de hidrômetros, sugerida pelo orador ao pelo 

Presidente do SAAE, Rodrigo Sernaglia, informou que tinha 

conversado, novamente, com o Presidente do SAAE e com 

Evandro Trentin, do SAAE, e Evandro havia respondido, que 

havia necessidade de uma nova lei, indicada pela Mesa, ao 

Poder Executivo, e sua aprovação, para então se dar a doação 

dos hidrômetros, trocados à Santa Casa. O próximo orador foi 

o Vereador Geraldo Vicente Bertanha. Ele se reportou à 

homenagem às mães mogimirianas e afirmou, que a 

homenagem que ele tinha feito à sua irmã, Sebastiana de Lima 

Muoio, pessoa que tinha lhe criado, na ausência da mãe, tinha 

lhe feito orgulhoso do cargo, que ocupava, como vereador, 

porque, como vereador, ele tinha podido interceder, na 
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realização de um exame de mamografia e numa biopsia, e 

conseguira salvar a vida da irmã. Explicou, que não tinha 

utilizado da vereança, em benefício próprio, mas apenas 

buscara um caminho, a ser percorrido, porque a médica 

responsável estava de férias e os exames precisavam ser 

feitos, com urgência; que a Secretária de Saúde tinha lhe 

atendido, sugerindo-lhe entrasse em contato, com a cidade de 

Mogi Guaçu; que tinha havido uma troca, entre cidades, um 

médico, em troca de um aparelho, para exame, tendo ele 

agido, então, não só pela sua irmã, mas também, por mais seis 

pessoas, de Mogi mirim, e mais dezessete pessoas, de Mogi 

Guaçu, as quais estavam na mesma situação, e, enfim, tinham 

podido realizar os exames, haja vista a troca executada, e suas 

vidas estavam salvas. Ele concordava, com as palavras do 

Vereador Tiago Costa, que dissera, que a população não 

compreendia a função do vereador, porque, numa entrevista 

recente do Jornal O Popular, 97% da população achavam que 

os vereadores não faziam o trabalho de vereador, o que não 

era verdade, pois, o caso que ele relatara, por exemplo, sobre 

os exames da irmã, mostrava qual era um dos trabalhos de 

vereador, e colocou ainda, que o trabalho do vereador, mais 

do que ir à tribuna, era realizado, concretamente, nos 

bastidores. Ele não desejava se vangloriar de suas conquistas, 

pouco narrava delas, em tribuna, porque suas conquistas eram 

para a cidade e não para ele próprio. O vereador também 

comentou o caso do Secretário Fábio Mota e salientou, que o 

secretário tinha o seu apoio, pois o vereador discordava da 

forma como o secretário tinha sido exonerado, porque o 

secretário estava doente, precisara fazer alguns exames 

médicos, e, nesse ínterim, acusaram-no, de que estava 

pescando, e, no dia seguinte, o Gabinete tinha anunciado suas 

férias não programadas. Questionava, então, se, no retorno do 

secretário, ele continuaria o trabalho, ou seria exonerado. Por 

fim, parabenizou a comissão organizadora da Romaria dos 

Cavaleiros da Santa Cruz, porque o evento tinha sido perfeito, 

após às 16 horas, mais nenhum cavalo se encontrava na Rua 

Santa Cruz e, se assim prosseguisse a organização, teria 
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sempre o seu apoio. Na sequência, fez uso da palavra o 

Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior. Ele anunciou, que 

desejava fazer referência, agradecimentos e registrar a 

iniciativa de populares, no último final de semana. Narrou três 

atitudes de munícipes, as quais vinham substituir o poder 

público, em suas obrigações, primeiramente, a mobilização da 

população, em favor da Santa Casa, citando, especialmente, os 

cinco mil pães, que tinham sido fornecidos, pelo ex-jogador 

de futebol, Capone, a quem deu os parabéns, frisando que a 

atitude serviria, como exemplo, aos que pudessem colaborar, 

para que o fizessem; a segunda, uma ação de munícipes, 

residentes no entorno da avenida Valter de Pieri, no Parque do 

Estado, trabalho brilhante de limpeza, executado no canteiro 

central, com o plantio de flores, a poda de árvores, capinação, 

tudo feito, pelas mulheres do bairro, algo que lhe 

impressionara, pois, de tanto as mulheres do bairro pedirem a 

limpeza e nada ter sido feito, executaram elas próprias o 

serviço, numa área considerável, num espaço grande, numa 

atitude, que traria de volta a segurança, ao local, atitude esta, 

que tinha sido capitaneada, pela senhora Regina Menegon e 

suas vizinhas; e, por fim, o Bosque de Maria, cujas obras 

voluntárias tinham se iniciado, através de pessoas, as quais 

tinham assumido o compromisso daquela área verde, tinham 

arrecadado dinheiro, para as obras e as iniciaram, deixando-o 

feliz e sublinhou, enfim, que todos os casos citados eram 

exemplos, os quais deveriam ser destacados e apoiados, com 

carinho e gratidão, para que todos pudessem ter uma cidade 

melhor, onde houvesse amor, pelo bem público, solidariedade 

e fraternidade. O próximo orador foi o Vereador Luís Roberto 

Tavares. Ele abordou a temática da saúde e narrou caso de 

munícipe, com filho de cinco meses de idade, cujo único 

alimento ingerível era o leite Pergamin, fornecido pela 

Secretaria de Saúde. Registrou, que a Secretaria de Saúde 

tinha cortado, pela metade, o fornecimento das latas de leite, 

portanto, ele aguardava a audiência pública, sobre insumos, na 

saúde, agendada para o dia seguinte, porque situações, como a 

citada, eram absurdas, não se deveria fazer corte de gastos, no 
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fornecimento do leite, porque haviam muitas outras formas de 

se economizar, talvez, reduzindo alugueis de veículos, por 

exemplo. Aclarou que havia encaminhado o caso ao CRAS. 

Depois, falou que havia indicado irrigação, nas ruas do Parque 

das Laranjeiras, com caminhão pipa, na tentativa de diminuir a 

poeira, pois a situação era muito grave, bem como, solicitara 

coleta de lixo, no Loteamento Bulgarelli, na estrada Orlando 

Arruda, também, a revitalização das praças Barão do Rio 

Branco, centro da cidade, e IV de Março, no Parque das 

Laranjeiras, e ainda, a limpeza, no entorno da Biblioteca 

Municipal. Finalizando, cumprimentou o Vereador Alexandre 

Cintra, pela homenagem às mães, agradeceu-lhe a homenagem 

à sua mãe, especificamente, e desejou um feliz Dia das Mães a 

todas as mães mogimirianas. O próximo orador foi o Vereador 

Marcos Antônio Franco. Ele agradeceu aos vereadores, os 

quais lhe tinham acompanhado, em visitas, nas casas dos 

pacientes da rede pública, para constatação de casos de não 

fornecimento de insumos, a saber, os Vereadores Sônia, Maria 

Helena, Tiago Costa e Moacir, bem como os assessores Dina 

Bovelone, Patrícia Chaib, Carlos Di Martini, Everaldo e 

Gisele Anselmo. Acentuou o caso da munícipe Luana, já 

narrado, anteriormente, cujo filho era usuário do sistema, 

necessitava de usar sonda asséptica, diariamente, e, não 

recebendo o insumo, por parte da prefeitura, ela fora 

orientada, pela administração, a ferver a sonda e a reutilizá-la, 

na criança. Explanou que era algo absurdo, pois a sonda 

custava oitenta e cinco centavos de real; que ele nada tinha 

contra a Secretária Rose Silva, mas o papel, que ela estava 

desenvolvendo, como Secretária de Saúde, não estava lhe 

agradando; que o filho de Luana necessitava de cento e 

cinquenta sondas, por mês, portanto, sugeriu à secretária 

fizesse economia, com o aluguel de veículos, os quais estavam 

abandonados, no pátio da secretaria, haja vista que, um mês de 

aluguel poupado, reverteria em duas mil, cento e dezessete 

sondas; que havia outro caso conhecido, pelos vereadores, da 

cidadã Daniela, que necessitava de frasco, para nutrição 

anteral, ao custo de noventa e quatro centavos de real, o 
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frasco, e registrou que, com mil e oitocentos reais, poupados 

da locação de um único veículo, seria possível comprar mil, 

novecentos e quatorze frascos, mas, esta mãe só utilizava dez 

frascos, logo, com dez reais seria possível lhe atender, mas a 

administração não estava lhe fornecendo os frascos; que cada 

carro locado tinha um custo de mil e oitocentos reais/mês e 

eram vinte e um carros locados, sugeriu cortar, pela metade, 

tais locações, que ele agradecia aos vereadores, os quais, junto 

dele, tinham constatado a triste realidade dos usuários da 

saúde, e que, ele não ficaria calado sobre tais fatos, mesmo 

diante de possíveis perseguições. Por fim, elogiou o trabalho 

que o Vereador Luís Roberto Tavares realizava, no 

atendimento da população da zona leste e da cidade toda, e 

agradeceu todos os vereadores, os quais o apoiavam, no 

trabalho, pois todos tinham sido eleitos, pelo povo. A última 

inscrita, Vereadora Maria Helena Scudeler, desistiu da 

palavra. 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 Anna Drumov Pilla, Sebastião de 

Souza, José Roberto Cirvidiu, Sebastião Franco, Everaldo 

Faccio, Ana Isabel Pavanello, Ana Aparecida Lima de 

Andrade, Vânia Christina Caria Ribeiro, Andre Regnier de 

Lima Ferreira e Almerinda Sabino de Benedito. Cumprida a 

providência e nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, 

Vereador Jorge Setoguchi, agradeceu a presença de todos e, 

sob a proteção de Deus, encerrou os trabalhos da presente 

Sessão às 22h56, do que, para constar, determinou a lavratura 

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

aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 

CMM 


