CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA VIGÉSIMA (20ª) SESSÃO ORDINÁRIA

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

Setoguchi;

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 Vigésima (20ª) 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 20 de junho 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 Moacir Genuario, para que procedesse a
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leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Cumprida dita
providência, dando por iniciada a parte reservada ao
"EXPEDIENTE", o Sr. Presidente deu ciência à Casa,
através de leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei nº 52,
de 2018, de autoria da Vereadora Sônia Regina Rodrigues,
“dispondo sobre a inclusão do Dia do Passeio Turístico da
Revolução de 1932, no Calendário Oficial do Município de
Mogi Mirim, e dando outras providências”; (ao exame das
Comissões Permanentes); 2. Projeto de Lei nº 54, de 2018, de
autoria do Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino, “instituindo a Empresa Amiga da Segurança e
autorizando a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim a firmar
parceria, com a iniciativa privada, para melhorias na
Segurança Pública do município, e dando outras
providências”; (ao exame das Comissões Permanentes); 3.
Projeto de Lei nº 55, de 2018, de autoria da Mesa da Câmara
Municipal, “dispondo sobre a revogação de dispositivos da
Lei Municipal nº 5.572, de 23 de junho de 2014”; (ao exame
das Comissões Permanentes); 4. Projeto de Lei nº 56, de 2018,
de autoria da Vereadora Sônia Regina Rodrigues, “dispondo
sobre a instituição do programa “Doe, ou Adote um Ponto de
Ônibus”, no Município de Mogi Mirim, e dando outras
providências”; (ao exame das Comissões Permanentes). Ato
contínuo, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e votação
dos nobres Vereadores os seguintes REQUERIMENTOS,
hoje, endereçados à Mesa (aprovados pela Casa):
Requerimento Nº 318/2018 - Assunto: REQUEIRO
INFORMAÇÕES SOBRE A ADESÃO DO MUNICÍPIO NO
PROGRAMA PET SÃO PAULO, LANÇADO PELO
GOVERNO DO ESTADO. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Requerimento Nº 320/2018 - Assunto: Requer ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através
das Secretarias competentes, informações se foi feito os
procedimentos para investimentos em segurança pública
municipal via BNDES, conforme documento em anexo, tendo
em vista o prazo até o próximo dia 29 de junho de 2018.
Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ
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PALOMINO. Requerimento Nº 321/2018 - Assunto: Requer
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno, junto a
Secretária de Trânsito, estudos para colocar uma Placa de
Proibido Estacionar em dos lados da Rua Vereador José Maria
da Silva, no Murayama II. Autoria: CRISTIANO GAIOTO.
Requerimento Nº 322/2018 - Assunto: Requer ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno,
providências para transferência de caminhão 8 (oito) mil litros
da Secretaria de Agricultura para o Corpo de Bombeiro
Municipal, o qual poderá contribuir sobremaneira nos
atendimentos da população em geral. Autoria: MANOEL
EDUARDO
PEREIRA
DA
CRUZ
PALOMINO.
Requerimento Nº 323/2018 - Assunto: REQUER AO
PREFEITO CARLOS NELSON BUENO QUE INFORME SE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
ESTÁ CADASTRADA NO PROGRAMA “MUNICÍPIO
AMIGO DA CULTURA”, DA SECRETARIA ESTADUAL
DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº 324/2018 Assunto: REITERO A INDICAÇÃO 280/2018 QUE
SOLICITAVA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE BUEIRO LOCALIZADO NA
AVENIDA DR. JOÃO AVANCINI, PRÓXIMO AO
ACESSO AO TÚNEL MARIO COVAS. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 325/2018 Assunto: REITERO A INDICAÇÃO 606/2018 QUE
SOLICITAVA A REALIZAÇÃO DE REFORMAS NA
QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NA PRAÇA
COMANDANTE JOSÉ DOS SANTOS MORENO, NO
MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Requerimento Nº 326/2018 - Assunto: REITERO A
INDICAÇÃO
605/2018
QUE
SOLICITAVA
A
REALIZAÇÃO DE REFORMA TOTAL DA ESTRUTURA
DA PISTA DE SKATE LOCALIZADA NO MOGI MIRIM
II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº
327/2018 - Assunto: Requer ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através das Secretarias
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competentes, informações sobre vacinação obrigatória e
gratuita contra leishmaniose animal, tendo em vista a
instituição da Política Nacional de Vacinação, com finalidade
de prevenir a doença. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº
328/2018 - Assunto: Requer ao Prefeito Carlos Nelson Bueno
por intermédio da Secretaria competente, que nos encaminhe o
estudo referente à quantidade de servidores (as) psicólogos
(as) e assistentes sociais, que atuam hoje em nosso município
e em qual local estes servidores estão atuando, descriminando
a secretaria pertinente de cada um deles. Autoria: TIAGO
CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 329/2018 - Assunto:
Requer ao Prefeito Carlos Nelson Bueno por intermédio da
Secretaria de Saúde, que nos encaminhe quem são os
prestadores de serviços contratados para realizar os exames
laboratoriais ou serviços na área de saúde em nosso município
e também nos encaminhe os contratos firmados referentes a
cada tipo exame ou serviço, detalhando o valor pago por cada
um destes contratos. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA.
Requerimento Nº 330/2018 - Assunto: Requeiro informações
e apoio do Executivo acerca de reivindicações de moradores
do bairro Jardim Murayama I, conforme processo
administrativo nº 8671/2018 e nº 8708/2018. Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 331/2018
- Assunto: Requeiro informações do Executivo acerca de
apoio às entidades referente a restituição de recursos aos
cofres públicos de prestação de serviços conforme solicitado
nos processos administrativos sob nº 8692/2018 e nº
7446/2018, respectivamente Centro Comunitário Badí e
Associação de Pais e Amigos do Autista da Baixa Mogiana.
Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº
332/2018 - Assunto: Requeiro ao Executivo que informe essa
Casa os valores referentes à Lei de Incentivos Fiscais (I.R.)
depositados no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
e do fundo Municipal dos Direitos da Pessoa idosa, durante os
anos de 2012 a 2017. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI
JUNIOR. Requerimento Nº 333/2018 - Assunto: Requeiro
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informações do Executivo acerca da quantidade de vagas
demarcadas no Município para CARGA E DESCARGA,
IDOSOS E DEFICIENTES FÍSICOS, sua localização, bem
como a legislação que rege cada espaço e dispositivos para
aplicação de multas quando infringidas. Autoria: GERSON
LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 334/2018 Assunto: Requeiro seja oficiado o Governo do Estado através
da Casa Civil e a Secretaria Estadual de Agricultura e
Abastecimento apoio ao pleito do Executivo acerca da
solicitação de doação das Pontes Metálicas do programa da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. O
Requerimento nº 319/2018, assunto: requeremos sejam
oficiados o Exmo. Sr. Márcio França, Governador do Estado
de São Paulo, o Exmo. Sr. Barros Munhoz, Deputado
Estadual, bem como as lideranças da ALESP, para que, juntos,
intercedam, no sentido de que a área doada ao Mogi Mirim
Esporte Clube seja retomada e, posteriormente, transferida ao
patrimônio do Município de Mogi Mirim, de modo a ser
utilizado, em favor ao interesse Público, de autoria dos
vereadores
GERALDO
VICENTE
BERTANHA,
ALEXANDRE CINTRA, ANDRÉ ALBEJANTE MAZON,
CINOÊ DUZO, CRISTIANO GAIOTO, GERSON LUIZ
ROSSI JUNIOR, LUIS ROBERTO TAVARES, LUIZ
ROBERTO DE SOUZA LEITE, MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO, MARCOS ANTONIO
FRANCO, MOACIR GENUARIO, MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS, ORIVALDO APARECIDO
MAGALHAES, SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE,
SÔNIA REGINA RODRIGUES, TIAGO CÉSAR COSTA,
JORGE SETOGUCHI, teve sua discussão requerida pelo
Vereador Luís Roberto Tavares, conforme artigo 153, IX,
do Regimento Interno; (à Ordem do Dia da próxima sessão,
conforme reza o artigo 152, §3º, do Regimento Interno). Na
sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme
deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES
endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação Nº 801/2018
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- Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO
TAPA BURACOS NA ANTÔNIO CARLOS ALVES DE
GODOY, NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 802/2018 Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO REFORMA NA
PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRE NA PRAÇA 9 DE
JULHO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
803/2018 - Assunto: Solicito ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria competente que,
providencie a troca de lâmpadas na Rua Tom Jobim Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 804/2018 - Assunto:
Solicito ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Carlos Nelson
Bueno, através da Secretaria competente que, providencie a
troca de lâmpadas na Rua: Benedicto Marques de Camargo,
no Jardim Linda Chaib Autoria: ALEXANDRE CINTRA.
Indicação Nº 805/2018 - Assunto: Solicito ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno, através da
Secretaria competente que, providencie a troca de lâmpadas na
Rua: Padre José Joaquim de Oliveira Braseiros, no Jardim
Linda Chaib Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº
806/2018 - Assunto: INDICA-SE AO EXMO. SR. PREFEITO
MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO, A ADESÃO DO
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM AO PROGRAMA PET SÃO
PAULO. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Indicação
Nº 807/2018 - Assunto: SOLICITO AO EXMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE JUNTO AO
DEPARTAMENTO
COMPETENTE
REALIZE
A
REFORMA DA CALÇADA NA PRAÇA SÃO JOSE EM
FRENTE AO Nº 276 CENTRO. Autoria: ANDRÉ
ALBEJANTE MAZON. Indicação Nº 808/2018 - Assunto:
Indica-se ao Excelentíssimo Prefeito, Carlos Nelson Bueno,
através das Secretarias de Mobilidade Urbana, Secretaria de
Obras e Secretaria de Trânsito e Transporte a viabilidade de
demarcação de vagas de estacionamento de veículos na Rua
Dr. Rosendo Rodrigues do Prado – Vila São José. Autoria:
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LUIZ ROBERTO DE SOUZA LEITE. Indicação Nº 809/2018
- Assunto: Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos
Nelson Bueno, junto as Secretarias de Obras e Esportes que
faça a pintura da Arquibancada do Estádio Municipal Angêlo
Róttoli - Tucurão. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Indicação
Nº 810/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA FERREIRA LIMA,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM PAULISTA. Autoria:
JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 811/2018 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA HONÓRIO BONATTI, LOCALIZADA
NO BAIRRO JARDIM SANTA ANA. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 812/2018 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA
29 DE JULHO, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA SANTA
LUZIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
813/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO
PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA BENEDITO BUENO
DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA SANTA
LUZIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
814/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO
PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA EDSON LÚCIO
PATELLI, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA SANTA
LUZIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
815/2018 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO
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PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA OITO DE
DEZEMBRO, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA SANTA
LUZIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
816/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO LIMPEZA NO PASSEIO PUBLICO DA
AVENIDA TUPI NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 817/2018 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE SEJA REALIZADO REFORMA URGENTE NO
CORRIMÃO DA PISTA DE SKATE DO MOGI MIRIM II.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
818/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO MANUTENÇÃO NO MEIO FIO DA RUA
ANTÔNIO LONGATTO, NO BAIRRO NOVA SANTA
CRUZ. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
819/2018 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através das Secretarias
competentes: estudos técnicos viabilizando implantação de
lombadas, bem como, instalação de placas informativas de
pare e sinalização de solo com urgência, na Avenida Geraldo
Potyguara Silveira Franco, Bairro Parque da Empresa.
Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ
PALOMINO. Indicação Nº 820/2018 - Assunto: Indica-se ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson
Bueno por intermédio da Secretaria competente, que realize
operação de limpeza e corte do mato, da Praça Ayrton Senna,
localizada entre as Ruas Vitório Affonso Benatti e João Alves
de Melo, Bairro Nova Santa Cruz. Autoria: MANOEL
EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº
821/2018 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Carlos Nelson Bueno, providências com urgência
para limpeza e corte de mato, na Rua Luiz Antônio Bordignon
e demais ruas adjacentes do Bairro Residencial Floresta e
Jardim Planalto. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA
DA CRUZ PALOMINO. A seguir, o Senhor Presidente
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submeteu à apreciação e votação dos nobres Vereadores as
seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela
Casa): Moção Nº 164/2018 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR,
COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO
DO SENHORA VITALINA VANZO GIACOMETTI,
OCORRIDO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. Autoria:
MOACIR GENUARIO. Moção Nº 165/2018 - Assunto:
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A
DIREÇÃO E FUNCIONÁRIOS DA ENTIDADE LAR
ANINHA,
PELA
REALIZAÇÃO
DA
GINCANA
PROMOVENDO ATIVIDADES ENVOLVENDO ALUNOS,
FÁRMACIA E PODER PÚBLICO. Autoria: CRISTIANO
GAIOTO. Ato contínuo, o senhor Presidente, Vereador Jorge
Seotguchi, deu ciência à Casa, através de leitura, do EDITAL
DE CONVOCAÇÃO Nº 05 (CINCO) DE 2018, “de Sessão
Extraordinária”, VEREADOR JORGE SETOGUCHI,
Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim, Estado de
São Paulo etc., no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Artigo 117 da Resolução nº 276, de 09 de novembro de
2010 (vigente Regimento Interno), DECIDE convocar
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA da Câmara Municipal para o
dia 25 de junho de 2018, segunda-feira, logo após o término
da 20ª Sessão Ordinária, destinada na “Ordem do Dia” à
discussão e votação da seguinte matéria: EM TURNO
ÚNICO: “ex-vi” do disposto no § 1º, inciso III, “d”, do
Artigo 171 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 45, de
2018, de autoria do Vereador Jorge Setoguchi, “dando
denominação oficial à Rua Projetada 13, localizada no
Residencial Reserva da Mata, de RUA IRINEU MOREIRA
RUIZ”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação; EM
SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do
Artigo 172 do Regimento Interno: 2. Projeto de Lei nº 37, de
2018, de autoria do Vereador Luis Roberto Tavares,
“dispondo sobre a alteração do Artigo 1º da Lei nº 5.083/2011
que Institui o “Dia da Cãominhada”, no Município de Mogi
Mirim”; EM PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do disposto no
inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno: 3. Projeto de
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Lei nº 24, de 2018, de autoria do Vereador Moacir Genuário,
“dispondo sobre divulgação através de site na internet, das
listas de espera de consultas comuns ou especializadas,
exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações
de saúde agendada pelos cidadãos junto ao município”.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Parecer e
Emendas da Comissão de Educação, Saúde e Assistência
Social; 4. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 44, de 2018, de
autoria do Vereador TIAGO CÉSAR COSTA E OUTRO,
“instituindo a “Ficha Limpa Municipal” na nomeação de
servidores a cargos comissionados no âmbito da
administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder
Legislativo e dando outras providências”. Parecer da
Comissão de Justiça e Redação. Deverá o substitutivo ser
apreciado pelo Plenário, antes do Projeto de Lei original. Se
aprovado o substitutivo, o projeto original ficará prejudicado;
se rejeitado, o projeto original será discutido e votado,
conforme disposto no Art. 147, §§ 2º e 3º do Regimento
Interno”, ficando, pois, todos os vereadores CONVOCADOS
para a sessão extraordinária. 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. Todavia,
como o “Expediente” fosse reduzido a trinta minutos,
conforme Artigo 211, do Regimento Interno, não havendo
tempo hábil, para uso da palavra, o Sr. Presidente suspendeu a
Sessão às 19 horas, conforme o disposto no Artigo 105, da
Resolução nº 276/2010 (Regimento Interno vigente).
Decorrido o interstício regimental, a que se refere o citado
dispositivo, e depois de nova chamada nominal dos Srs.
Vereadores, conforme o disposto no Artigo 112, § 1º, da já
citada Resolução, ao fim da qual se constatou a totalidade dos
membros da Casa, o Sr. Presidente deu por iniciados os
trabalhos da "ORDEM DO DIA", submetendo à apreciação
da Casa o que segue: ITEM ÚNICO: “ex-vi” do disposto
nos Artigos 208, § 7º e 211 do Regimento Interno: EM
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PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do
Artigo 172 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 31,
de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, “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”. Juntamente, com
Emendas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Comentou o projeto a Vereadora Maria Helena Scudeler de
Barros, relatora do parecer e Presidente da Comissão de
Finanças. Afirmou que o projeto tinha sido exaustivamente
discutido, em reuniões, sob a luz da legislação, inclusive, com
a participação do Secretário de Finanças da Administração,
Roberto Oliveira. Falou sobre promessas de campanhas e
plano de governo e, depois, explicou as peças orçamentárias,
LDO, PPA e LOA, e frisou, que existiam duas emendas, do
Vereador Manoel Palomino, as quais não estavam inclusas, no
PPA, e seriam apreciadas, anexas ao Projeto de Lei nº 31/2018
- LDO, logo, ela solicitava ao vereador, que explicasse, “de
onde ele tinha retirado o dinheiro”; que o Secretário de
Finanças tinha decidido manter, no projeto, os mesmos
valores, de 2017, porque tivera cautela e preocupação, com as
finanças municipais, e ele tinha considerado um incremento de
arrecadação de 4,5% à inflação e um crescimento do PIB, de
1,97%, e expôs outros números, tais como, vinte e cinco
milhões de reais, resultantes de ação judicial, envolvendo o
Banco Itaú, montante que não seria pago, em 2019; que as
despesas previstas eram de cento e quatro milhões de reais, a
receita de contribuições tinha sido calculada, em oito milhões
e novecentos mil de reais, para 2019, e existiam ainda, as
despesas previstas, por exemplo, na saúde, calculadas, em
noventa e um milhões de reais, para 2019, e a Câmara, outro
exemplo, que teria orçamento de nove milhões, oitocentos e
cinquenta e nove mil reais; que existiam programas de
governo, de secretarias, que eram ações políticas e teriam
redução, em 2019, de sete milhões de reais; que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO era peça preparatória para a
Lei do Orçamento Anual – LOA, que a CFO tinha examinado
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tudo e entendido a cautela do Secretário de Finanças, Roberto
Oliveira, de não fazer previsões, para um “orçamento
fantástico”, pelo contrário, tinha mantido os mesmos valores,
prevendo, de forma responsável, que o município honrasse a
LRF, elogiou o secretário, e que, ela solicitava o voto
favorável à matéria. Também comentou o projeto o Vereador
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino. Ele sublinhou a
importância da LDO e destacou que, analisando o projeto,
observara a necessidade de apresentar emendas modificativas,
em duas áreas, a primeira, no orçamento dos Bombeiros
Municipais, que era de somente vinte e seis mil reais/ano,
portanto, absurdo, e no Programa Bem-Estar Animal – BEA;
que ele tinha explicado, ao Secretário Roberto, a necessidade
de aumentar os orçamentos dos programas citados e o havia
ajudado a elaborar novo orçamento, para os Bombeiros, o qual
seria retirado do orçamento da Secretaria de Educação, que o
orçamento destinado ao BEA, de cinquenta e oito
milhões/ano, era ínfimo e sua emenda propunha orçamento de
cem mil reais/ano, ao BEA, e caberia, posteriormente, à
Secretaria de Finanças remanejar, onde coubesse, para que a
emenda, se aprovada, fosse atendida, e que, ele solicitava a
aprovação de suas propostas modificativas. A seguir, fez uso
da palavra o Vereador Luís Roberto Tavares, que afirmou,
apoiava e daria voto favorável às emendas, propostas pelo
Vereador Manoel Palomino, todavia, mesmo tendo o vereador
Manoel contatado o Secretário de Finanças, Roberto Oliveira,
para elaboração das modificações, o orador temia veto do
prefeito. O próximo a discutir foi o Vereador Tiago César
Costa. Verbalizou que não havia reiterado a emenda, que
apresentara, no ano passado, adição que objetivava garantir a
revisão anual de salários ao servidor público, o que era um
direito constitucional, mas não o fizera, porque tal emenda
estava suspensa, por decisão do TJSP à ADIN, acionada pela
Secretaria Jurídica da Prefeitura; (posto a votos, sessão de
hoje, Item Único, Primeiro (1º) Turno, a Câmara aprovou,
unanimemente, o Projeto de Lei nº 31/2018, do Prefeito de
Mogi Mirim, e emendas); (à Ordem do Dia da próxima sessão,
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para ser apreciado em Segundo (2º) Turno). 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 Cinoê Duzo. Ele
agradeceu todas as manifestações de carinho e felicitações dos
alunos, amigos professores e merendeiras, amigos da rede
social, pelo transcurso do seu aniversário, que era celebrado,
na data. O próximo orador foi o Vereador Geraldo Vicente
Bertanha. Incialmente, cumprimentou e parabenizou os
Vereadores Alexandre Cintra e Cinoê Duzo, pela passagem de
seus aniversários. Depois, abordou a problemática dos
moradores de rua de Mogi Mirim, afirmando, que era
necessário fazer alguma coisa; que a responsabilidade era de
todos, tanto do Poder Público, quanto da população; que eram
necessárias ideias, sugerir e encontrar um modo de acolher as
pessoas, que ficavam nas ruas, em situação precária; que parte
da população de rua era oriunda de Mogi Mirim, mas essas
pessoas não desejavam mais morar, com suas famílias, e a
outra parte era de fora da cidade, ninguém sabia de onde era
oriunda; que ele estava solicitando saber, junto à Promoção
Social, a origem das pessoas, que não eram naturais de Mogi
Mirim, que era necessário uma política pública, voltada aos
moradores de rua, e que, para solucionar a problemática,
dever-se-ia unir forças e todos podiam contar com sua
atuação, pois ele não estava para discriminar e, tampouco,
incriminar ninguém, e sim, para ajudar. Por fim, registrou a
formatura do curso de Informática, para a Terceira Idade, que
tinha ocorrido dias atrás, um curso que ele tinha promovido,
em parceria, com a ETE, e agradeceu aos professores André
Barata e Leandro Bordignon, os quais tinham ministrado o
curso. O próximo orador foi o Vereador Gérson Luiz Rossi
Júnior. De início, ele cumprimentou os Vereadores Cinoê
Duzo e Alexandre Cintra, pela passagem dos aniversários. Ato
contínuo, comentou sobre o Requerimento nº 331/2018, de
apoio às entidades, referente à restituição de recursos, aos
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cofres públicos, de prestação de serviços, conforme solicitado,
nos processos administrativos sob nº 8692/2018 e nº
7446/2018, respectivamente, Centro Comunitário Badí e
Associação de Pais e Amigos do Autista da Baixa Mogiana.
Explicou, que as entidades não tinham condições de restituir
dinheiro, aos cofres, mas somente poderiam pagar a dívida,
com a prestação de serviços, que haviam mais entidades, em
dificuldades, e que, era necessário acordo, entre o Poder
Executivo e as entidades assistenciais, de Mogi Mirim.
Destacou ainda, o Requerimento nº 334/2018, de sua autoria,
pelo qual solicitou, ao Governo do Estado, através da Casa
Civil e da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento,
apoio ao pleito do Poder Executivo de Mogi Mirim, acerca da
solicitação de doação das Pontes Metálicas, do programa da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo. Explicou que tal programa não existia mais, porém,
cinco pontes metálicas ainda se encontravam encostadas, à
disposição, na secretaria estadual, logo, o vereador estava
solicitando a doação das pontes, numa parceria, para
instalação, no município. O próximo orador foi o Vereador
Luís Roberto Tavares. Cumprimentou os representantes do
Centro Badí, presentes, nas galerias, e empenhou seu apoio às
justas reivindicações da entidade. Informou, que haveria
substituição da ponte de madeira, entre o Horto Estação
Vergel e o Parque das Laranjeiras, na MMR 082, em breve
tempo, por uma estrutura de concreto e aço, haja vista o
intenso fluxo de pedestres e veículos, garantindo segurança
aos usuários. Narrou visita que tinha feito à Casa Civil do
Estado, juntamente, com o Vereador Samuel Nogueira
Cavalcante, num encontro com o Governador e com o
Deputado Lucena, e registrou o Requerimento nº 318/2018,
solicitando informações sobre a adesão do município, ao
Programa Pet São Paulo, lançado, recentemente, pelo Governo
do Estado, perguntando se o prefeito tinha feito a adesão, ou
se a pretendia fazer, porque o programa seria muito benéfico
aos protetores de animais e aos próprios animais domésticos,
com incentivos à adoção, feiras de adoção, palestras,
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chipagem etc., sem influenciar, financeiramente, no orçamento
municipal. Denunciou, por fim, descarte ilegal de lixo
odontológico, no início da Rodovia André Franco Montoro,
algo que lhe preocupava, pois se tratavam de agulhas e gazes,
o local era muito utilizado, por transeuntes, e ele estava
investigando, buscando reconhecer o autor do descarte. Como
o próximo inscrito, Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino, desistisse da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o
Vereador Marcos Antônio Franco. Ele cumprimentou a todos,
especialmente, ao Capitão Floriano, e o agradeceu, pelos
conselhos, que lhe tinham sido dados. Parabenizou e
cumprimentou os Vereadores Cinoê Duzo e Alexandre Cintra,
pela passagem dos aniversários. Depois, comentou sobre o exsecretário Fábio Mota, disse que Fábio Mota tinha experiência
diferenciada, posto que já tinha sido vereador e diretor de
serviços municipais; que ele tinha trabalhado, com Fábio
Mota, tinham tido desavenças, todavia, ele reconhecia o
excelente profissional, que era Fábio Mota; que todos os
vereadores tinham sido atendidos pelo então secretário,
inclusive, Fábio Mota buscava ele próprio a turma do CR,
com uma Kombi; que Fábio Mota executava vários serviços
gerais; que Fábio Mota tinha adquirido um caminhão tanque,
de uma empresa internacional, avaliado, em trezentos mil
reais, veículo especial, para terrenos íngremes, com tração, no
truque, e nos dois eixos traseiros, algo inédito, para
municípios; que ele vinha fazer justiça a Fábio Mota, antes
que surgisse outro “pai para a criança”, registrava, que o
caminhão tinha sido conseguido, pelo ex-secretário Fábio
Mota, que o prefeito deveria dar outra chance, para Fábio
Mota, pois ele tinha, realmente, feito limpeza, na cidade, e
que, ele parabenizava Fábio Mota, pela experiência que
possuía e pelo excelente trabalho, que tinha realizado. Para
concluir, falou sobre furtos, que vinham ocorrendo, nos
túmulos, no Cemitério Municipal, e pediu providências, talvez
uma ronda, dentro do Cemitério. Como o próximo inscrito,
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, desistisse da
palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador Moacir
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Genuario. Inicialmente, ele comentou sobre a prestação de
contas do ex-prefeito Gustavo Stupp, a qual tinha recebido
parecer desfavorável do TC, apontando desvios, na merenda
escolar. Fez comparativo à época da última gestão de Carlos
Nelson, e relatou, que a merenda, naquela gestão de Carlos
Nelson, era de alta qualidade e era ministrada, ao aluno, cinco
vezes, por dia; que, àquela época, à merenda, tinham sido
pagos seis milhões de reais, que inverdades tinham sido ditas,
naquela época, sobre superfaturamento, na merenda, e, por
isso, Flávia Rossi e ele, orador, seu vice, na chapa eleitoral
daquele ano, tinham perdido a disputa, nas eleições, mas, que,
agora, a verdade vinha à tona, porque Gustavo Stupp tinha
contratado a mesma empresa, desta vez, por treze milhões de
reais, com alimento de qualidade inferior. Para finalizar,
parabenizou e cumprimentou os Vereadores Cinoê Duzo e
Alexandre Cintra, pela passagem dos aniversários, comunicou
que Central Park, de propriedade do Sr. Higino, era a empresa
vencedora da licitação da exploração do estacionamento
rotativo, pois tinha dado preço 46% abaixo do praticado, no
mercado, e, dirigindo-se ao Vereador Geraldo Vicente
Bertanha, lamentou a situação a população de rua, lamentou
que não houvesse políticas públicas envolvidas, narrou sobre
o projeto Bom Samaritano, da Missão Paz e Vida, de resgate
aos moradores de rua, e disse, que muitos desses preferiam
residir na rua. O próximo orador foi o Vereador Orivaldo
Aparecido Magalhães, que, inicialmente, cumprimentou os
presentes, especialmente, os membros do Centro Badí.
Depois, falou sobre o soro antiofídico, contra picadas de
cobras e escorpiões, e explicou que havia feito pesquisa, nas
cidades da região, para saber quais delas possuíam o soro;
que, em 2014, Mogi Mirim tinha registrado duas mortes, por
picadas de escorpião; que, depois de contato feito, com o
Instituto Butantã, ele soubera, que o soro era administrado
pelo Ministério da Saúde, que não mais ficava disponível a
todas as cidades, haja vista o seu alto custo; que, na região,
que contava até Casa Branca, apenas a cidade de Mogi Guaçu
detinha o soro, e todos sabiam, que, quanto mais rápido fosse
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ministrado o soro, mais chances de sobrevivência tinha a
vítima; que deveria haver uma divulgação sobre o assunto, nos
postos da cidade, indicando, que o soro poderia ser
encontrado, em Mogi Guaçu, que ele estava elaborando
projeto, sobre o assunto, sobre noção de perigos, e pedia o
apoio dos pares, para sua aprovação, e sublinhou, que se o
projeto não vingasse, ele faria uma campanha de
conscientização, por conta própria, utilizando seu salário de
vereador, para imprimir panfletos, informando assim, onde
encontrar o soro, e outras disposições. Também abordou a
problemática das queimadas, cuja prática ilegal fazia
acontecer a proliferação de animais peçonhentos, os quais
fugiam das queimadas e vinham, para dentro das residências
das pessoas, trazendo grande perigo, por isso, na opinião do
edil, todos os departamentos da prefeitura, escolas e órgãos
públicos tinham que ter um informativo, indicando onde
buscar socorro, algo que seria de grande importância e, para
concluir, felicitou os Vereadores Cinoê Duzo e Alexandre
Cintra, pelo transcurso do aniversário. Na sequência, fez uso
da palavra a Vereadora Sônia Regina Rodrigues, que versou
sobre a situação dos moradores de rua, especialmente, pessoas
que estavam aos arredores da Igreja de São Benedito, depois
tinham se dispersado, para outros locais, e afirmou, que ela já
tinha feito algum trabalho assistencial, com moradores de rua;
que muitos dos moradores eram dependentes químicos e
outros preferiam não residir, com suas famílias, numa situação
muito delicada; que ela tinha procurado a Secretária de
Assistência Social, Leila Iazzetta, para soluções, e ela lhe
havia dito, que estava se empenhando ao máximo, que as
igrejas todas faziam um trabalho social fundamental, de
auxílio aos drogadictos e à população de rua, o qual não era
visto e sequer reconhecido, pelo município, e a prefeitura
tinha obrigação de suprir as entidades e ajudar a população de
rua, e que, ela esperava pela resolução do problema. O
próximo orador foi o Vereador Tiago César Costa. Ele relatou
visita, que fizera, no Lar Aninha, participando de uma
gincana, porque tinha sido convidado, pelas mães das
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crianças, assistidas pela entidade, e convidou a todos, para a
tradicional Festa Junina da entidade, programa para os dias 29
e 30 de junho e 1º, 6,7 e 8 de julho, na Praça Catarino
Marangoni. Aproveitou o ensejo, para pedir prendas, para a
festa, e se colocou à disposição de todas as entidades da
cidade, as quais desenvolviam um trabalho essencial, na
sociedade mogimiriana. Criticou o baixo orçamento da
Secretaria de Assistência Social, falou sobre o problema dos
moradores de rua, disse que os problemas sociais
aumentavam, gradativamente, devido à crise econômica e o
município deixava a desejar, na parte da assistência social,
secretaria que não tinha receita suficiente e como, desta forma,
era muito difícil à secretária encontrar saídas, a prefeitura não
tinha como acolher os moradores de rua, logo, era muito
importante o trabalho das entidades assistenciais e das igrejas.
Citou o vídeo de Luciano Hang, empresário catarinense dono
da Havan, que tinha sido postado, nas redes sociais,
confirmando a vinda da Havan, para Mogi Mirim, e explicou
que a empresa abriria duzentos postos de trabalho diretos, que
a notícia era excelente, para Mogi Mirim, referente à geração
de empregos, ele parabenizava o empresário, pela escolha de
Mogi Mirim, e esperava que o povo fosse beneficiado. Por
fim, solicitou aos pares apoio à aprovação do Projeto de Lei
da Ficha Limpa Municipal, de sua autoria, constante da
Ordem do Dia, da sessão extraordinária programada, para a
mesma noite, a fim de que Mogi Mirim fosse “um marco de
pessoas, conduzindo o poder público, com ficha limpa, desde
já”. O próximo orador foi o Vereador Alexandre Cintra que,
primeiramente, registrou a presença, nas galerias, de
representantes do Centro Badí, e, em nome da senhora Maria,
cumprimentou a todos. Agradeceu os cumprimentos, que tinha
recebido, por ocasião de seu aniversário, e parabenizou o
Vereador Cinoê Duzo, também aniversariante. Parabenizou o
Prefeito, porque tinha baixado a Portaria nº 216, de 04 de
junho, nomeando o novo Conselho Municipal de Política
Cultural, bem como, o Secretário de Cultura, Marcos Dias, por
ter articulado e provocado a constituição do conselho, e

18

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

explicou, que o conselho sempre existira, em Mogi Mirim, era
vinculado, ao Fundo Municipal de Apoio e Incentivo à
Cultura, que, infelizmente, no governo passado, os conselho e
fundos ligados à cultura tinham perdido força e solicitou
ainda, ao Secretário Marcos Dias, que reativasse o Conselho
Gestor da Biblioteca Pública Municipal, e que, o presidente do
novo Conselho Municipal de Política Cultural seria o diretor
de teatro André Almeida. Para encerrar, convidou a todos para
a 7ª edição do Festival de Inverno de Mogi Mirim FESTIMM, o qual continha vasta programação, capitaneado
que era, pelo maestro Carlos Lima, tendo recebido apoio, para
sua realização, dos governos Federal, Estadual e Municipal e
empresas de Mogi Mirim e da Associação Comercial ACIMM, bem como, convidou a todos, para mais uma edição
do Domingo do Samba, a realizar-se, no próximo domingo, no
Teatro de Arena. O último inscrito, Vereador André Albejante
Mazon, 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 da senhora Vitalina Vanzo
Giacometti, falecida, recentemente. 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 20h45, do que, para constar,
determinou a lavratura da presente Ata, a qual, após achada
conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente
assinada.
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