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         ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA (33ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Jorge Setoguchi; 

secretariada pelo Sr. Vereador Cristiano Gaioto. 

 

 

Aos quinze dias do mês de outubro 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 Trigésima Terceira (33ª) 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 11 de outubro 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 Samuel Nogueira Cavalcante, para que 
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procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto 

posto, a sessão foi suspensa às 18h42, para cumprimento do 

disposto no Requerimento nº 432/2018, de iniciativa do 

Vereador Luís Roberto Tavares, que solicitou a realização de 

solenidade, para homenagear os formandos da Faculdade de 

Tecnologia - FATEC Arthur Azevedo, pelo transcurso do Dia 

do Tecnólogo. Cumprida dita providência, reaberta a sessão, 

às 19h01, dando por iniciada a parte reservada ao 

"EXPEDIENTE", o Sr.  Presidente submeteu à apreciação 

do Plenário a Ata da Trigésima Segunda (32ª) sessão 

ordinária, realizada em 08 de outubro de 2018, a qual, depois 

de achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada, 

pelos Vereadores Jorge Setoguchi e Cristiano Gaioto, 

respectivamente, o Presidente e o 1º Secretário. Na sequência, 

deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1. 

Projeto de Lei nº 82, de 2018, de autoria do Prefeito de Mogi 

Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº 

55/2018, datada de 09/10/2018, objeto do Ofício nº 55/2018, 

de igual data, “autorizando o Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos – SAAE de Mogi Mirim a alienar, por doação, ao 

município, imóvel pertencente a seu patrimônio, que 

especifica, e dando outras providências”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 2. Projeto de Lei nº 81, de 2018, de 

autoria do Vereador Cinoê Duzo, “dispondo sobre a 

denominação oficial à Rua Projetada 17, localizada no 

Residencial Reserva da Mata, de Rua Aleixo Damas”; (ao 

exame das Comissões Permanentes). Ainda com o Ofício nº 

55/2018, o Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou fosse o 

Projeto de Lei nº 82/2018 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 460/2018 - Assunto: 

Requer ao Exmo. Prefeito Carlos Nelson Bueno, por 

intermédio da secretaria competente, informações referentes à 

motoniveladora que foi furtada no dia 05/10/18, nos 
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encaminhando a nota fiscal da compra e o contrato referente 

ao financiamento do equipamento. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Requerimento Nº 461/2018 - Assunto: Requer ao 

Exmo. Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio da 

secretaria competente, informações referentes à avaliação da 

situação das árvores no Jardim Velho, bem como em todas as 

áreas públicas de nosso município. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Requerimento Nº 462/2018 -  Assunto: REQUER 

AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, 

ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA QUE SEJA 

REALIZADA A LIMPEZA DA SUJEIRA DE 

“SANTINHOS” (PROPAGANDA ELEITORAL) NOS 

LOCAIS DE VOTAÇÃO NO DIA E ANTES DO HORÁRIO 

DO INÍCIO DA VOTAÇÃO NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES 

EM NOSSO MUNICÍPIO.  Autoria: MOACIR GENUARIO. 

Requerimento Nº 463/2018 - Assunto: REITERO A 

INDICAÇÃO 161/2018 QUE SOLICITAVA A 

REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA 

RUA ELIANA AGOSTIN, NO JARDIM SBEGHEN. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 

464/2018 -  Assunto: Requeiro do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo informações sobre a possibilidade de realizar 

campanhas nos sites oficiais de destinação de Imposto de 

Renda, pessoas físicas e jurídicas, através das Leis federais de 

incentivos fiscais direcionadas ao Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal 

dos Direitos da Pessoa Idosa. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Requerimento Nº 465/2018 -  Assunto: Requeiro do 

Poder Executivo possibilidade de destinar porcentual do valor 

arrecadado da concessionária do estacionamento rotativo ao 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 466/2018 

- Assunto: Requer informações do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, através de sua Secretaria de Obras, 

Planejamento e Serviços: quais providências estão sendo 
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tomadas para sanar os problemas pela falta de escoamento de 

água na Rua Dr. Alexandre Coelho Junior, próximo ao 

número 458, Bairro Planalto Bela Vista (rua de terra utilizada 

pelos trabalhadores no Distrito Industrial – em frente a 

Mars/Condomínio Chácara Vivian). Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Requerimento Nº 467/2018 - Assunto: Solicita ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson 

Bueno, através de sua Secretaria de Obras, Planejamento e 

Serviços: informações sobre as providências para limpeza do 

rio que passa por baixo da Avenida Luiz Pilla, Martim 

Francisco, conforme indicação 1017/2018, tendo em vista o 

transbordamento de água, conforme fotos em anexo. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Requerimento Nº 468/2018 - Assunto: Encaminha-se ao 

Excelentíssimo Prefeito, Carlos Nelson Bueno: Minuta de 

Projeto de Lei o qual: “Cria a Guarda Civil Ambiental, e dá 

outras providências”. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 

469/2018 - Assunto: Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, Carlos Nelson Bueno, informações sobre o 

andamento do processo de implantação do Plano de Carreira 

dos Guardas Civis Municipais, atendendo a Lei Federal 

13.022/2014. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 470/2018 - Assunto: 

Requer informações sobre a contratação de Bombeiros 

Municipais aprovados no concurso público, diante da 

defasagem do quadro de efetivo. 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 

1101/2018 -  Assunto: Solicito ao Sr. Prefeito, Carlos Nelson 

Bueno que, por meio da secretaria competente, realize o 

plantio de grama e flores na área verde existente dentro da 

escola estadual “Monsenhor Nora” – que pertence à 

Prefeitura. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. 
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Indicação Nº 1107/2018 - Assunto: SOLICITA AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A CENTRAL DE 

FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA, PARA QUE SEJA 

REALIZADA FISCALIZAÇÃO DE TERRENO BALDIO, 

NA RUA SEBASTIÃO VAZ, AO LADO DO Nº 1471, 

JARDIM PLANALTO, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1109/2018 -  

Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTO A CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO DA 

PREFEITURA, PARA QUE SEJA REALIZADA 

FISCALIZAÇÃO DE TERRENO BALDIO, NA RUA 

SEBASTIÃO MILANO SOBRINHO, ALTURA DO Nº 1633, 

JARDIM PLANALTO, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1110/2018 -  

Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTO A CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MOGI-MIRIM, PARA QUE SEJA 

REALIZADA FISCALIZAÇÃO DE TERRENO BALDIO, 

NA RUA MANOEL FERREIRA LACERDA, AO LADO DO 

Nº 204, JARDIM PLANALTO, MOGI MIRIM. Autoria: 

ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 

1112/2018 - Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, JUNTO A CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MOGI-MIRIM, PARA QUE SEJA 

REALIZADA FISCALIZAÇÃO DE TERRENO BALDIO, 

NA RUA SEBASTIÃO VAZ, AOS FUNDOS DO Nº 1471, 

JARDIM PLANALTO, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1116/2018 -  

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE MANUTENÇÃO NA RUA 

LINHA DA PENHA NO MIRANTE. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 1117/2018 - Assunto: 

INDICO À PREFEITURA DE MOGI MIRIM, PARA QUE 
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ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, REALIZE A 

LIMPEZA DO LAGO EXISTENTE AO LADO DA SEDE 

DA BANDA LYRA MOGIMIRIANA. Autoria: CINOÊ 

DUZO. Indicação Nº 1118/2018 - Assunto: SOLICITO AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, PINTURA 

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL À RUA JOAQUIM 

FIRMINO, PRÓXIMO AO Nº 298, DE PROIBIDO 

ESTACIONAR. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 

1119/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA SURUI, NO 

MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 1120/2018 - Assunto: SOLICITA AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

DE SEGURANÇA PÚBLICA, A INTENSIFICAÇÃO DO 

PATRULHAMENTO POLICIAL NOS BAIRROS PARQUE 

REAL I E II, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1121/2018 - 

Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTO A SECRETARIA DE TRANSITO E 

TRANSPORTES, PARA QUE SEJA FEITO ESTUDO 

TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA 

INSTALAÇÃO DE RADAR, LOMBADA (QUEBRA-

MOLAS) E/OU SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA 

RENATO DOS SANTOS, PARQUE REAL II, MOGI MIRIM 

- SP. Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. 

Indicação Nº 1122/2018 - Assunto: SOLICITA AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

DE OBRAS, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS, 

PROVIDÊNCIAS URGENTES PARA 

TROCA/MANUTENÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO EM 

CALÇADA, ALTURA DO Nº 160, NA RUA RENATO DOS 

SANTOS, PARQUE REAL II, MOGI-MIRIM. Autoria: 
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ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 

1123/2018 - Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, PARA QUE 

SEJA REALIZADA REVITALIZAÇÃO, ou REFORMA, ou 

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO PEREIRA LIMA, 

COM PARQUE INFANTIL, QUADRA POLIESPORTIVA, 

ÁREA DE LAZER E AFINS, LOCALIZADA NO BAIRRO 

PARQUE REAL II, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1124/2018 - 

Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, PARA QUE SEJA 

REALIZADA OPERAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO, ou 

REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA LUÍS 

DANTE, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, PARQUE 

INFANTIL E QUADRA POLIESPORTIVA, NO BAIRRO 

PARQUE REAL, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1125/2018 - 

Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 

MOBILIDADE URBANA / TRANSPORTE COLETIVO, 

PARA QUE SEJA NOTIFICADA A EMPRESA 

RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE COLETIVO 

PÚBLICO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE 

AUMENTAR O NÚMERO DE LINHAS E HORÁRIOS DE 

ÔNIBUS DISPONÍVEIS, EM ESPECIAL NOS FINAIS DE 

SEMANA, NO BAIRRO PARQUE REAL II, MOGI MIRIM 

- SP. Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. 

Indicação Nº 1126/2018 - Assunto: SOLICITA AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A SECRETARIA DE 

TRANSITO E TRANSPORTES, PARA QUE SEJA FEITO 

ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 

PARA INSTALAÇÃO DE RADAR, LOMBADA (QUEBRA-

MOLAS) E/OU SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA 
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AVENIDA LUIZ ALVES ALMEIDA, PARQUE REAL II, 

MOGI MIRIM - SP. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHAES. Indicação Nº 1127/2018 -  Assunto: INDICO 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E SERVIÇOS, A 

DEDETIZAÇÃO POR MEIO DE TERMONEBULIZAÇÃO 

E DESRATIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E 

GALERIAS PLUVIAIS NA RUA LUÍS DANTE, PARQUE 

REAL, MOGI-MIRIM.  Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHAES. Indicação Nº 1128/2018 - Assunto: 

SOLICITA AO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A SECRETARIA DE 

TRANSITO E TRANSPORTES, PARA QUE SEJA FEITO 

ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 

PARA INSTALAÇÃO DE RADAR, LOMBADA (QUEBRA-

MOLAS) E/OU SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA 

LUIS DANTE, PARQUE REAL, MOGI MIRIM - SP. 

Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. 

Indicação Nº 1129/2018 -  Assunto: SOLICITA AO SENHOR 

PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, PARA QUE SEJA 

REALIZADA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUA LUÍS 

DANTE, PARQUE REAL, MOGI MIRIM. Autoria: 

ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 

1130/2018 -  Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, JUNTO A CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MOGI-MIRIM, PARA QUE SEJA 

REALIZADA FISCALIZAÇÃO DE TERRENO BALDIO, 

NA RUA RENATO DOS SANTOS, AO LADO DO Nº 133, 

PARQUE REAL, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1131/2018 -  

Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTO A CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MOGI-MIRIM, PARA QUE SEJA 
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REALIZADA FISCALIZAÇÃO DE TERRENO BALDIO, 

NA RUA GASTÃO PINHO OLIVEIRA, AO LADO DO Nº 

367, PARQUE REAL II, MOGI MIRIM. Autoria: 

ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 

1132/2018 -  Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, JUNTO A CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO DA 

PREFEITURA DE MOGI-MIRIM, PARA QUE SEJA 

REALIZADA FISCALIZAÇÃO DE TERRENO BALDIO, 

NA RUA JOSÉ CARLOS AVELINO, EM FRENTE AO Nº 

91, PARQUE REAL II, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1133/2018 -  

Assunto: SOLICITA AO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A SECRETARIA DE 

OBRAS, PARA QUE SEJA REALIZADA OPERAÇÃO 

TAPA BURACO NA RUA JOSÉ CARLOS AVELINO, EN 

FRENTE AO Nº 138, PARQUE REAL II, MOGI MIRIM. 

Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. 

Indicação Nº 1134/2018 - Assunto: SOLICITA AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A CENTRAL DE 

FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DE MOGI-MIRIM, 

PARA QUE SEJA REALIZADA FISCALIZAÇÃO DE 

TERRENO BALDIO NA RUA GERMANO 

TAGLIAFERRO, EM FRENTE AO Nº 51, PARQUE REAL 

II, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHAES. Indicação Nº 1135/2018 - Assunto: 

SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO E 

SERVIÇOS, PROVIDÊNCIAS URGENTES PARA 

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA RUA 

ROMEU ALBANI, ALTURA DO Nº 810, PARQUE REAL, 

MOGI-MIRIM. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHAES. Indicação Nº 1136/2018 -  Assunto: 

SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA 
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SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO E 

SERVIÇOS, PROVIDÊNCIAS URGENTES PARA 

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA RUA 

JOÃO CELESTE PIERI, ALTURA DO Nº 439, PARQUE 

REAL, MOGI-MIRIM. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHAES. Indicação Nº 1137/2018 - Assunto: 

SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A 

CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DE 

MOGI-MIRIM, PARA QUE SEJA REALIZADA 

FISCALIZAÇÃO DE TERRENO BALDIO NA RUA 

ANTÔNIO FARIA MOREIRA, AO LADO DO Nº 773, 

PARQUE REAL II, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1138/2018 -  

Assunto: SOLICITA AO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A SECRETARIA DE 

TRANSITO E TRANSPORTES, PARA QUE SEJA FEITO 

ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 

PARA INSTALAÇÃO DE RADAR, LOMBADA (QUEBRA-

MOLAS) E/OU SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA 

GASTÃO PINHO OLIVEIRA, PARQUE REAL, MOGI 

MIRIM - SP. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHAES. Indicação Nº 1139/2018 - Assunto: 

SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A 

CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DE 

MOGI-MIRIM, PARA QUE SEJA REALIZADA 

FISCALIZAÇÃO DE TERRENO NA RUA ONOFRE 

ALFENAS DO PATROCÍNIO, AO LADO DO Nº 191, 

PARQUE REAL II, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1140/2018 -  

Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, 

PLANEJAMENTO E SERVIÇOS, PROVIDÊNCIAS 

URGENTES PARA TROCA/MANUTENÇÃO DE TAMPA 

DE BUEIRO CENTRAL, ALTURA DO Nº 557, NA RUA 
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GASTÃO PINHO DE OLIVEIRA, PARQUE REAL, MOGI-

MIRIM. Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. 

Indicação Nº 1141/2018 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno, através da Secretaria competente, providências para: 

identificação e notificação de proprietário de terreno 

localizado na Rua Guiomar Armelini Massaini, ao lado do n° 

37, Bairro Jardim Scomparim, visando a limpeza urgente do 

terreno. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 1142/2018 - Assunto: 

INDICO AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SERVIÇOS A 

MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE 

TRÂNSITO, NA RUA ADRIANO STEVERSON DO 

NASCIMENTO, PARQUE REAL II, MOGI-MIRIM. 

Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. 

Indicação Nº 1143/2018 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno: 

providências para viabilizar corte de mato e limpeza das guias 

em toda extensão da Rua Yara Leonor Costa Manso, bem 

como retirada de entulho em frente ao n° 281 e 282, Bairro 

Condomínio Anselmo Lopes Bueno. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

1144/2018 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, Carlos Nelson Bueno: providências para viabilizar 

corte de mato e limpeza das guias em toda extensão da Rua 

Guiomar Armelini Massaini, Bairro Jardim Scomparim, bem 

como ruas adjacentes. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 1145/2018 -  

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO 

ASFÁLTICO DA AVENIDA ADIB CHAIB, LOCALIZADA 

NO BAIRRO VILA PICHATELLI. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 1146/2018 - Assunto: Indica-se 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno, 
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através das Secretarias competentes: estudos técnicos 

viabilizando instalação de placas de PROIBIDO 

ESTACIONAR e sinalização de solo com urgência, na Rua 

Travessa Maria Carolina, Centro. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

1147/2018 - Assunto: Solicita ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, que determine ao 

Programa Bem-Estar Animal, providências para acolhimento, 

castração e vacinação e doação dos seguintes animais: 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. A seguir, o Senhor Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes 

MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): 

Moção Nº 267/2018 -  Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO 

FALECIMENTO DA SENHORA MARIA HELENA DO 

CARMO DELFINI ZIBORDI, OCORRIDO DIA 05 DE 

OUTUBRO DE 2018. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 268/2018 - Assunto: 

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS 

DEPUTADOS DO PARTIDO PROGRESSISTA, 

DELEGADO DR. OLIM E FAUSTO PINATO, PELA 

REELEIÇÃO CONQUISTADA POR AMBOS NAS 

ELEIÇÕES DO ÚLTIMO DIA 07 DE DE OUTUBRO. 

Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 269/2018 -  

Assunto: VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

AO PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE 

CAMPINAS, VEREADOR RAFA ZIMBALDI, POR TER 

CONQUISTADO UMA CADEIRA NA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.  Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 270/2018 - Assunto: 

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO 

DEPUTADO FEDERAL ALEXANDRE LEITE, PELA SUA 

REELEIÇÃO. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. A seguir, o 

Sr. Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 1420, 1421, 

1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 

1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 
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1442, 1443, 1444, 1445, 1446, datados de 04, 09, 10 e 11 de 

outubro de 2018, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do 

Prefeito Municipal, José Augusto Francisco Urbini, 

respectivamente, respondendo as seguintes proposituras: 

Indicação nº 895/2017; Indicação nº 765/2017; Indicação nº 

569/2017; Requerimento nº 744/2018; Indicação nº 647/2017; 

Indicação nº 648/2017; Indicação nº 649/2017; Indicação nº 

933/2017; Indicação nº 934/2017; Indicação nº 515/2017; 

Indicação nº 1239/2017; Indicação nº 1322/2017; 

Requerimento nº 696/2017; Requerimento nº 439/2018; 

Requerimento nº 431/2018; Requerimento nº 434/2017; 

Indicação nº 811/2017; Indicação nº 1297/2017; Indicação nº 

1111/2017; Indicação nº 098/2017; Indicação nº 1534/2017; 

Indicação nº 1031/2018; Indicação nº 200/2018; Indicação nº 

969/2018; Indicação nº 943/2018; Indicação nº 1039/2018; 

Indicação nº 1046/2018, desta Edilidade; (arquive-se, após dar 

ciência aos Senhores Vereadores interessados). Não havendo 

mais proposituras, ou quaisquer outros documentos, para 

serem levados ao conhecimento do Plenário, o Sr. Presidente 

facultou o uso da palavra, no “Expediente”, anunciando os 

oradores inscritos, conforme § 6º, do Artigo 111, do 

Regimento Interno. Inicialmente, fez uso da palavra a 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues. Ela parabenizou todos os 

professores, pelo transcurso do Dia do Professor, efeméride de 

15 de outubro, e frisou, que a educação deveria vir de casa e a 

escola era local de conhecimento, formando a criança, para o 

mundo, para a sociedade. Citou Paulo Freire, que dizia “a 

educação não mudava o mundo, a educação mudava as 

pessoas e pessoas mudavam o mundo”. Afirmou que um 

grande presente aos professores, no seu dia, tinha sido a 

derrota do ex-governador do Estado de São Paulo, Geraldo 

Alckmin, que conseguira apenas 4% de votos válidos, nas 

eleições. Por fim, sublinhou a Campanha Outubro Rosa, de 

prevenção do câncer de mama, expôs dados sobre o câncer de 

mama e explicou, que não havia fila de espera, para exames de 

mamografias, na rede pública, em Mogi Mirim, portanto, 

existiam exames disponíveis a todas as mulheres e, 
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principalmente, às que tivessem mais de quarenta anos. O 

próximo orador foi o Vereador Tiago César Costa. Ele 

comentou a respeito do Requerimento nº 461/2018, de sua 

autoria, solicitando ao Prefeito Carlos Nelson Bueno, por 

intermédio da secretaria competente, informações referentes à 

avaliação da situação das árvores, no Jardim Velho, bem 

como, em todas as áreas públicas do município, 

principalmente, na Praça São Jose. Citou que o Vereador 

Geraldo Bertanha tinha apresentado requerimento, de igual 

teor, no primeiro semestre, registrou a recente queda de uma 

grande árvore, no Jardim Velho, e disse que tinha sido um 

milagre ninguém ter se ferido, logo, era muito importante a 

manifestação do governo municipal a respeito do assunto, 

pois, segundo o ambientalista Ulisses Girardi, as árvores do 

Jardim Velho estavam condenadas, ou mortas, podendo cair a 

qualquer momento e causando sérios problemas. Para 

concluir, sublinhou a Portaria nº 381/2018, do Prefeito, para 

abertura de sindicância administrativa, para apuração de 

responsabilidade, porque, em 3 de setembro de 2018, um 

galho de árvore tinha caído, em cima do carro de uma senhora, 

no Jardim Velho, e o vereador perguntou, quais providências 

tinham sido tomadas, depois desse acidente. O próximo orador 

foi o Vereador André Albejante Mazon. Ele iniciou, 

felicitando os professores, pelo Dia do Professor, falou da 

importância da categoria e agradeceu aos antigos mestres. 

Depois, versou sobre o recente roubo da máquina 

motoniveladora da prefeitura, disse que tais roubos eram 

comuns; que, de abril, até o presente momento, seis máquinas 

tinham sido roubadas, na região, que a máquina da prefeitura 

de Mogi Mirim estava avaliada, em quatrocentos e setenta mil 

reais, sem qualquer tipo de seguro, aos cofres, e que, 

permanecia a lição, de assegurar os bens públicos, 

protegendo-os, pois, o prejuízo do roubo seria grande, ao 

erário, quase meio milhão de reais. O próximo orador foi o 

Vereador Cinoê Duzo. Ele parabenizou os professores 

municipais, estaduais, federais, da rede pública e particular e 

disse que, sinceramente, o professor tinha pouco a comemorar, 
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porque não tinha plano de saúde, não tinha seguro, nem Fundo 

de Garantia – FGTS, tinham apenas “o vale coxinha”, no valor 

de oito reais, como vale-alimentação; que, no Estado de São 

Paulo, a hora-aula era de doze reais e setenta e três centavos e 

perguntou, qual outra categoria profissional atendia de trinta a 

quarenta pessoas, ao mesmo tempo, acordando às cinco da 

manhã, e percorrendo distâncias, sob chuva, ou sol; que não 

havia reconhecimento, ou qualquer consideração à categoria 

dos professores; que, em épocas eleitorais, a educação servia 

de muleta aos políticos; que o professor era um verdadeiro 

herói, no Brasil, e criticou Geraldo Alckmin, ex-governador 

do Estado, porque ele tivera tempo suficiente, enquanto 

governador, para corrigir os salários dos professores, mas não 

o fizera, e criticou também, a reforma da educação, que o 

Presidente Michel Temer pretendia fazer. Na sequência, fez 

uso da palavra o Vereador Cristiano Gaioto. Ele iniciou, 

congratulando-se com os professores, pelo Dia do Professor, e 

elogiou a homenagem feita pelo Vereador Luís Roberto, aos 

tecnólogos. Falou sobre a queda da árvore, ocorrida, no 

Jardim Velho – Praça Floriano Peixoto. Lembrou que, no ano 

passado, tinha sido realizada audiência pública, na Câmara, 

para discussões acerca das árvores da Praça São José e do 

Jardim Velho; que os técnicos da Secretaria de Meio 

Ambiente, unanimemente, tinham afirmado que as árvores da 

Praça São Jose estavam comprometidas, em grande número; 

que, passado um ano, nada tinha sido feito; que ele estivera 

com o prefeito, falara da problemática, pois estava muito 

preocupado, havia um laudo de comprometimento, datado de 

2005 e, desde então, duas árvores tinham caído, na Praça São 

José, e mais duas, no Jardim Velho, com um acidente fatal; 

que a situação das árvores trazia grande perigo; que tinham 

sido feitos estudos e vinte e três árvores tinham sido 

erradicadas, na Praça da Criança, no Jardim Longato, bem 

como, três Sibipirunas tinham sido erradicadas, na Praça 

Tiradentes, Bairro Santa Cruz, e perguntou, qual o medo de 

erradicar as árvores da praça central, se poderiam ser 

replantadas, cogitou ainda, se o medo seria da opinião do 
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Centro de Memória – CEDOCH e registrou, que o CEDOCH 

não estivera presente, na audiência pública, conjecturou, 

igualmente, se ambientalistas eram contrários à erradicação de 

árvores comprometidas; que todos eram favoráveis ao meio 

ambiente, que ele alertava Ivair Biazotto, Secretário de Meio 

Ambiente, do perigo iminente, pois o vereador estava deveras 

preocupado, e que, ele, pessoalmente, comprometia-se a 

plantar novas árvores, desde que, alguma providência fosse 

tomada. O próximo orador foi o Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha. Inicialmente, ele verbalizou sobre críticas, que 

todos os vereadores estavam recebendo, nas redes sociais, 

depois que a Ordem do Dia da sessão, em curso, tinha sido 

publicada, porque continha a outorga de títulos de cidadania e 

os populares estavam criticando este tipo de trabalho dos 

vereadores. Explicou sobre o trabalho dos vereadores, sobre 

requerimentos, indicações e acerca do estudo de projetos. 

Destacou, que os Vereadores tinham que tomar decisões 

importantes, as quais repercutiam, na cidade, e havia muito 

trabalho, na Câmara Municipal. Falou da queda e erradicação 

de árvores, das medidas preventivas, como tinha sido a 

audiência, encabeçada pelo Vereador Gaioto, e lembrou que, 

em 2017, ele tinha apresentado requerimento, solicitando à 

Secretaria de Meio Ambiente, que se posicionasse acerca de 

árvores, em pontos da cidade. Salientou ainda, que ele mesmo 

já tinha enfrentado a “ira do vereador Cinoê”, quando o orador 

era funcionário do MMEC, pois árvores tinham sido 

erradicadas, pela prefeitura, e não houvera o replantio, logo, 

uma falha da própria Secretaria de Meio Ambiente. Citou que, 

na Avenida Brasília, existiam várias árvores que necessitavam 

de observação, que, recentemente, um galho tinha caído, em 

cima de um carro novo, no Jardim Velho, tendo a prefeitura 

que ressarcir o proprietário. Disse também, das árvores 

localizadas, na Rua Alexandre Coelho, e de outras várias, na 

Avenida Pedro Botesi, e acentuou, que árvores caiam, na 

cidade toda, todavia, na praça central, ficava mais fácil a 

queda ser constatada, portanto, havia sempre grande 

repercussão. Lembrou que, em 2018, ele havia apresentado o 
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Requerimento nº 348/2018, pedindo providências, por parte 

da Secretaria de Meio Ambiente, acerca das árvores, porque 

ele havia participado de reunião, com a Associação Amigos 

do Jardim Velho, contando com a presença do ambientalista 

Ulisses Girardi, e, infelizmente, a previsão do ambientalista se 

confirmara, com mais uma queda de árvore, que ele recebera 

resposta da prefeitura, para seu requerimento, esclarecendo, 

que havia liminar acerca das árvores, todavia, que a secretaria 

iria retomar inspeções e estudos técnicos às arvores da Praça 

Floriano Peixoto, e que, ele cumprimentava, então, os 

Vereadores Cristiano Gaioto e Tiago, porque ambos 

demostravam, que os vereadores trabalhavam, em prol da 

população. O próximo orador foi o Vereador Gerson Luiz 

Rossi Júnior. Ele parabenizou os professores, pela efeméride, 

disse que os professores eram grandes homens e mulheres, os 

quais fomentavam a educação, e que, o país só seria diferente, 

se houvesse investimentos, na educação, e respeito, aos 

professores, em sala de aula. Depois, abordou os 

requerimentos que apresentou. O primeiro, o Requerimento nº 

464/2018, através do qual ele requereu, aos Poderes Executivo 

e Legislativo, informações sobre a possibilidade de realizar 

campanhas, nos sites oficiais, de destinação de Imposto de 

Renda, pessoas físicas e jurídicas, possíveis através das leis 

federais de incentivos fiscais, direcionadas ao Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao 

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Mencionou a 

presença, nas galerias, da senhora Rosa Maria, presidente do 

Conselho do Idoso, e da senhora Aparecida Rossi, e ex-

presidente, bem como, do senhor Finotti, membro do 

conselho. Destacou que, de certa maneira, ele dominava o 

assunto referente aos fundos municipais do Idoso e da Criança 

e Adolescente, pois, há anos, trabalhava, na área; que era 

imprescindível, que o Poder Público ajudasse os fundos 

municipais e ele sugeria duas formas, as quais apresentava, 

através dos requerimentos, portanto, ele gostaria de reforçar a 

ideia e pediu o apoio dos vereadores; que existiam fundos, os 

quais dependiam de captação de recursos e de doações, no 
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Imposto de Renda, que ele solicitava, informes fossem 

colocados, nos sites oficiais da Prefeitura e da Câmara, para 

uma campanha de arrecadação do Imposto de Renda, pois este 

era o momento ideal, precedendo o final do ano, e que, esta 

seria uma campanha permanente, dever-se-ia ter mobilização, 

e os fundos tinham total lisura. Em segundo, o Requerimento 

nº 465/2018, solicitando ao Poder Executivo a possibilidade 

de destinar porcentual do valor arrecadado, da concessionária 

do estacionamento rotativo, ao Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa. Lembrou, que já tinham existido 

propostas, no passado, para que um percentual da zona Azul 

fosse destinado às entidades, mas que isso nunca fora feito, e, 

agora, contratada a empresa, ele solicitava uma porcentagem, 

a pedido do Conselho do Idoso, apenas, que uma parte deste 

dinheiro, que não estava previsto, no orçamento, fosse 

destinado, para o Fundo do Idoso e da Criança e Adolescente, 

porque as entidades estavam, em colapso, e, com essa 

sugestão, ele objetivava evitar problemas futuros. 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. 

Inicialmente, o orador respondeu ao vereador Gérson, 

afirmando que, quanto à divulgação da campanha de 

arrecadação, para os Fundos do Idoso e da Criança e 

Adolescente, no site da Câmara, se houvesse legalidade, ele, 

presidente, faria máximo empenho, para acontecer, dava total 

apoio à ideia, era apenas questão da legalidade. Na sequência, 

parabenizou os professores, pelo dia, e conjecturou que, às 

pessoas sem conhecimento, era difícil levarem a vida, porque 

o conhecimento dignificava o homem e investimentos, em 

educação, eram prioritários. Parabenizou aos professores, os 

quais levavam o conhecimento, aos alunos, agradeceu aos 

professores, que ele tivera, no passado, pelo conhecimento, 

que ele adquirira, e frisou, que a educação, era aprendida, em 
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casa, junto à família. Novamente, na direção dos trabalhos, o 

presidente facultou o uso da palavra, ao Vereador Luís 

Roberto Tavares. Ele versou sobre o roubo da máquina 

motoniveladora e destacou que, em 2017, todos os vereadores 

tinham feito um abaixo-assinado, pedindo à administração, 

que adquirisse essa máquina, a qual, agora, tinha sido roubada 

e não tinha seguro. Sobre as árvores, disse que era importante 

conscientizar a população, para o correto plantio de mudas e 

espécies adaptadas ao cenário urbano. Comunicou, que o 

cidadão desaparecido, senhor Moisés dos Santos Silva, tinha 

sido encontrado, infelizmente, morto. Ele, em nome da 

família, agradeceu aos que se empenharam, na busca, ele 

mesmo tinha participado da busca, e agradeceu à Guarda Civil 

Municipal - GCM, à Polícia Militar - PM, à Polícia Civil e aos 

populares. O próximo orador foi o Vereador Marcos Antônio 

Franco. Ele parabenizou os professores, pelo transcurso do 

Dia do Professor, recordou os professores, de sua infância, 

especialmente, Dona Neide, que lecionava, no sítio, 

professora, que lhe impusera um castigo, bem como, de Dona 

Valdira, que lhe tinha dado “uns pé de orelha”. Falou também, 

sobre a queda de árvore, que tinha acontecido, no Jardim 

Velho, e citou o Ipê Rosa, árvore que estava localizada, em 

frente à Matriz de São José, a qual mostrava sinais de 

precariedade, todavia, registrou que era muito difícil erradicar 

uma árvore, numa praça central, porque a população contrária 

“caia de pau”, logo, muitas vezes, a administração tentava 

agir, corretamente, mas a população não permitia. Salientou as 

Sibipirunas, localizadas, em frente à nova sede da Câmara, 

porque tais árvores estavam condenadas e estavam levantando 

as calçadas. Talvez, fosse necessário esperar “matar um”, para 

as erradicar. Registrou, que fizera pedido, para erradicação de 

pé de abacateiro, no Bairro Mogi Mirim II, antes que a árvore 

caísse sobre a casa de um morador. Agradeceu à população, os 

66% de votos, dados para Jair Bolsonaro, no primeiro turno, 

das eleições, e disse que Haddad não passava de uma 

“marionete de Lula” e, por fim, colocou que, se Bolsonaro não 

vencesse as eleições, no segundo turno, o Brasil iria se tornar 
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“uma Venezuela”. A próxima oradora foi a Vereadora Maria 

Helena Scudeler de Barros. Como mulher, ela reiterou a 

manifestação já feita pela vereadora Sônia e falou sobre a 

Campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. 

Informou, que a Secretária de saúde, Rosa Ângela, havia 

informado, que o convênio, com a Santa Casa, tinha cento e 

oitenta mamografias/mês e, além dessas, que já estavam 

pagas, a secretária havia solicitado mais quatrocentas 

mamografias, para o Outubro Rosa; que o Ambulatório de 

Especialidades - AME Mogi Guaçu estava direcionando 

noventa mamografias, para Mogi Mirim, logo, seriam 

seiscentos e setenta mamografias, em outubro; que a 

divulgação estava sendo constante, na imprensa, mas não 

havia demanda, não sabia ela, se felizmente, ou infelizmente; 

que a mulher, a partir dos quarenta anos, precisava estar atenta 

ao exame prevenção de mama, que até o UPA estava fazendo 

exames de Raios X e ultrassom, pois, às vezes, a Santa Casa 

não dispunha de exames, e que, o município estava fazendo 

sua parte. Depois, versou sobre as árvores, localizadas, na 

Praça Floriano Peixoto, e destacou, que o Presidente da 

ACIMM, Luizinho Guarnieri, constantemente, a atualizava 

sobre as reformas, as quais estavam sendo empreendidas, no 

Jardim Velho – Praça Floriano Peixoto; que não havia 

entendimento, entre o Secretário de Meio Ambiente, Ivair 

Biazzotto, e o ambientalista Ulisses Girardi; que o entorno das 

árvores fora feito trinta anos atrás e Girardi entendia, que o 

dito entorno estava matando e já havia matado várias árvores, 

enquanto que o Secretário de Meio Ambiente dizia que não, 

que a ACIMM pretendia retirar os entornos, todavia, a 

municipalidade não tinha permitido, e que, ela tinha residido, 

no Jardim Velho, por dez anos, portanto, sabia que existiam 

árvores, as quais precisavam ser abatidas. O próximo orador 

foi o Vereador Moacir Genuario. Ele comentou a respeito do 

Requerimento nº 462/2018, de sua autoria, solicitando fosse 

realizada a limpeza da sujeira de “santinhos”, da propaganda 

eleitoral, nos locais de votação, no dia, e antes do horário do 

início da votação, para as próximas eleições, no município.  
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Explicou, que o objetivo era eliminar a sujeira pós-eleições, a 

qual ficava, nas ruas da cidade, por vários dias, e agradeceu a 

aprovação da propositura. Cumprimentou todos os 

professores, pelo Dia do Professor, destacou a nobreza da 

profissão, porque o professor trazia o conhecimento 

intelectual e transformava caráteres, e afirmou, que os 

professores eram desvalorizados e desrespeitados, no Brasil. 

Para encerrar, cumprimentou a cidade de Mogi Mirim, pelo 

transcurso dos seus duzentos e quarenta e nove anos de 

fundação, a serem completos, no dia 22 outubro. Na 

sequência, fez uso da palavra o Vereador Orivaldo Aparecido 

Magalhães. Ele, de início, parabenizou todos os professores, 

pela passagem do Dia do Professor, e salientou, que nem tudo 

era maravilhoso, na vida de um professor; que, no ensino 

fundamental, ele tivera duas professoras, as quais haviam 

“marcado sua vida e lhe tinham dado uma educação fora do 

comum”, a saber, Dona Cida e Dona Neusa, as quais 

lecionavam, na escola da Fazenda Esmeralda, e recordou, 

como eram respeitadas aquelas professoras, naquela época, em 

pleno governo militar; que ele tinha levado muito puxão de 

cabelo, por ter feito malcriações, pois era bagunceiro e peralta, 

todavia, agora, ele era um cidadão pleno, formado, nas 

ciências jurídicas, empresário, gerente de recursos humanos, 

administrador de empresas e tinham sido as professoras as 

responsáveis, por lhe formar o caráter; que as professoras, 

naquela época, eram respeitadas, mas, atualmente, nos 

governos de esquerda, de 1986, em diante, a docência tinha 

“virado de ponta cabeça”, professor levava cadeiradas, nas 

costas, e cusparadas, no rosto, e muitos viviam afastados, por 

causa da depressão, o Rivotril era o remédio, que tomavam, 

para dormir, portanto, muitos anos haviam passado, para 

melhorar as condições dos professores, e os governos PT e 

PSDB não os tinham valorizado, que todos sabiam, que o 

maior investimento, para um pais se desenvolver, era a 

educação, era nítido que países de primeiro mundo investiam, 

maciçamente, em educação e tecnologias, e a situação da 

educação, no Brasil, precisava mudar, porque o brasileiro não 
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conseguia melhores postos de trabalho, justamente, por falta 

de instrução, muitos pretendentes trabalhadores não possuíam 

sequer o estudo médio e os culpados eram os governantes, os 

quais não desejavam que o povo tivesse instrução escolar, ou 

superior, objetivando sempre dominar o povo e chegar, nas 

eleições, impondo “voto de cabresto”. Não havendo mais 

Vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou à parte dos 

trabalhos reservada à “TRIBUNA LIVRE”, e deu ciência à 

Casa, da existência de orador, regularmente inscrito, conforme 

Artigo 116, do Regimento Interno, e Resoluções nºs. 135/89, 

223/99 e 241/02. Desta forma, o Sr. Presidente da Câmara 

convidou, para que adentrasse, ao Plenário, o senhor Jacinto 

Cardoso, o qual versou sobre A Escola que Queremos, cujo 

discurso foi gravado, em formato digital, à disposição, nos 

arquivos da Casa, por trinta dias. Para a “Tribuna Livre”, o Sr. 

Presidente da Câmara suspendeu a Sessão, às 20h19, para 

reabri-la, posteriormente, às 20h40. Ato contínuo, o Sr. 

Presidente suspendeu a Sessão, às 20h40, 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 59, de 2018, de autoria do 

Prefeito Municipal, “tombando, como patrimônio histórico, 

imóvel, localizado, na Rua João Teodoro, nº 559 (Casarão 

Rosa), e dando outras providências”. Pareceres das Comissões 

de Justiça e Redação; de Obras, Serviços Públicos e 

Atividades Privadas e Parecer conjunto. Com Emenda 

Modificativa das Comissões de Educação, Saúde e 

Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Para explicar a 

matéria, fez uso da palavra a Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros. A vereadora afirmou, que o momento era 
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importante, ao apreciar e votar o projeto, em tela, porque, se 

houvesse a concordância da Casa, seria o primeiro imóvel 

tombado, após a Lei de Tombamento, e destacou a presença, 

nas galerias, do Presidente do CEDOCH, Rogério Manera, 

entidade que tinha sido parceira, na elaboração do projeto, 

com opinião e parecer; que o resumo da proposta do 

Executivo era o tombamento do imóvel, construído, entre 

1910 a 1930, em bom estado de conservação; que, em 2013, a 

administração tinha avaliado o imóvel, para possível 

tombamento, e o então Secretário de Cultura, André Mazon, 

tinha encaminhado resposta, de que o imóvel mostrava caráter 

histórico e arquitetônico; que tinham sido feitas análise e 

vistoria do imóvel, pela municipalidade, e o CEDOCH tinha 

encaminhado, ao então secretário, o pedido de preservação do 

imóvel histórico; que, em 2014, 2015 e 2016, a proposta em 

nada avançara; que, em 2016, novamente, o CEDOCH tinha 

enviado, ao Ministério Público, um questionamento da 

preservação do imóvel e o acompanhamento da 

municipalidade; que o MP acatara o pedido do CEDOCH e 

abrira inquérito; que, em 2017, iniciara-se negociação, para 

venda do imóvel, através de alienação à Federação do 

Comércio do Estado, e assim, as comissões tinham se reunido, 

com o senhor José Antônio Scomparin, do Sindicato do 

Comércio, pois o imóvel iria abrigar a futura sede local do 

Sincomércio; que o tombamento se destinava à fachada e ao 

muro de entrada do imóvel, a emenda certificava, 

especificamente, o muro e a fachada, porque José Antônio 

Scomparin explicara, às comissões, que haveria necessidade 

de reforma interna, nas paredes, e houvera tal entendimento, 

entre comissões; que, em 2018, finalmente, o prefeito 

propusera o projeto de lei especifica; que ela era a autora da 

Lei Tombamento, todavia, devia informar, que a lei tinha sido 

esboçada, por Valter Polettini, ex-diretor da Câmara e ex-

presidente do CEDOCH, e era necessário dizer ainda, que 

tinha existido um esforço enorme, após a demolição do 

casarão amarelo, quanto à preocupação, de que Mogi Mirim 

tivesse uma Lei de Tombamento; que tinha havido 
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participação enorme da Câmara e ela, certamente, iria 

autorizar o tombamento, haja vista o diálogo, entre as partes, 

certamente, far-se-ia o tombamento do imóvel, o qual iria 

manter a cidade viva, que ela pedia a aprovação dos senhores 

e que, as partes aguardavam, com paciência, para iniciar as 

obras. O próximo orador foi o Vereador André Albejante 

Mazon, que apenas ratificou, que o tombamento seria da 

fachada e muro e que, a parte interna tinha sofrido e sofreria 

outras reformas. Também comentou a matéria o Vereador 

Gérson Luiz Rossi Júnior. Afirmou, que estava feliz e triste. 

Feliz, porque era o primeiro projeto de tombamento, para a 

iniciativa privada, após a aprovação da Lei de Tombamento, 

porque os tombamentos históricos anteriores tinham sido 

dirigidos, para espaços públicos, como, por exemplo, o 

plenário da Câmara. Triste, porque a cidade estava prestes a 

completar 250 anos e era carente de conservações de prédios 

históricos, porque eles não existiam mais, o citado imóvel 

talvez fosse o último; que Mogi Mirim tinha perdido tempo, 

eram duzentos e quarenta e nove anos não preservados, numa 

cidade da importância histórica de Mogi Mirim; que, se ainda 

existisse algum patrimônio histórico e o CEDOCH 

trabalhasse, para seu tombamento, era de se registrar, que tudo 

isso envolvia a especulação imobiliária, que o município não 

podia ficar sem história e que, ele parabenizava o Poder 

Executivo, pela concretização do primeiro tombamento 

privado, no município. Também comentou a matéria o 

Vereador Cinoê Duzo. Ele recordou a demolição do casarão 

amarelo, no Jardim Velho, e disse, que este ato tinha entrado 

para a história de Mogi Mirim, infelizmente, e que, Carlos 

Nelson Bueno tinha culpa naquela demolição sim, porque 

tinha autorizado a demolição. Por fim, registrou pedido de 

tombamento ao prédio da Subprefeitura de Martim Francisco e 

parabenizou o trabalho do CEDOCH; (posto a votos, em 

sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, 

unanimemente, o Projeto de Lei nº 59/2018, do Prefeito de 

Mogi Mirim, e emenda); (à sanção do prefeito de Mogi 

Mirim); EM PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do disposto no 
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inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno: 2. Projeto de 

Lei nº 72, de 2018, de autoria do Vereador Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino, “instituindo a Semana Municipal 

de Segurança Pública, e dando outras providências”. Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação. Para comentar a proposta 

fez uso da palavra o autor, Vereador Manoel Eduardo Pereira 

da Cruz Palomino. Aclarou, que a proposta já tinha sido 

implantada, em vários municípios; que o objetivo era priorizar 

e fomentar os debates e adoção de práticas de políticas 

públicas, as quais elevassem a segurança e diminuíssem os 

índices de violência, no município, com planejamento e ações 

integradas de prevenção e enfrentamento da violência e 

criminalidade, envolvendo todos os setores da segurança 

pública, que o projeto visava também, avançar, em torno de 

um paradigma de segurança pública, com enfoque, em boas 

práticas de gestão, por resultados, e que, a intenção era 

dedicar uma semana inteira, ao tema da segurança pública, na 

busca por mais segurança, para a população, em geral e, para 

encerrar, pediu o apoio de todos, para aprovação da matéria; 

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

Primeiro Turno, unanimemente, o Projeto de Lei nº 72/2018, 

do Vereador Manoel Palomino); (à Ordem do Dia da próxima 

sessão, para ser apreciado em segundo 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). Como a 

primeira inscrita, Vereadora Sônia Regina Rodrigues, 

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

Tiago César Costa. Ele retomou o assunto do tombamento do 

primeiro imóvel privado. Salientou, que preservação do 

patrimônio era boa notícia, que ele trazia outra notícia 

importante, para Mogi Mirim, cidade que estava prestes a 

completar duzentos e quarenta e nove anos, ele esperava, que 

a novidade fosse para o bem, e comunicou, que acabara de 

receber, via Brasília, nota do Deputado reeleito Baleia Rossi, 

que reportava, que a proposta de vinte milhões, na qual incluía 
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o asfaltamento e benfeitorias, no Parque das Laranjeiras, já 

tinha chegado ao Ministério das Cidades, com muito esforço; 

que os vereadores do MDB tinham acompanhado todo o 

trabalho, junto à Caixa Econômica Federal, os projetos 

enviados, feitos e refeitos, eles tinham “ficado, em cima” do 

secretário e este, junto à CEF, o próprio Deputado Baleia 

Rossi tinha empreendido grande força, e, na semana passada, 

o deputado estivera, pessoalmente, com o Presidente da CEF; 

que a notícia era excelente e ele esperava sua concretização; 

que o processo tinha dado entrada, às 16h45, no Ministério 

das Cidades, e estava sendo analisando, para que, em breve, o 

Diário Oficial da União publicasse a autorização, para que o 

Município de Mogi Mirim conseguisse os vinte milhões; que 

este era um presente, para o aniversário de Mogi Mirim, que 

os vereadores tinham estado angustiados, mas, graças a Deus e 

ao esforço do Deputado Baleia Rossi, dos secretários 

municipais e do prefeito, o anúncio iria se concretizar, seria 

uma nova história, aos moradores do Parque das Laranjeiras, 

os quais, há quase quarenta anos, aguardavam as benfeitorias, 

e que, os Vereadores do MDB estavam muito felizes, e a atual 

legislatura ingressaria, para a história, com a infraestrutura, 

que seria realizada, no Parque das Laranjeiras. O próximo 

orador foi o Vereador André Albejante Mazon. Ele se 

congratulou, com o aniversário Mogi Mirim, no dia 22, e fez 

um elogio à administração municipal, pela festa, que estava 

sendo preparada. Explicou, que, no ano passado, ele tinha 

criticado a festa, feita no Espaço Cidadão, pois tinha sido 

evento pequeno, festa pífia, mas, neste ano, não, porque teria a 

participação da Rádio Transamérica e, no dia, além de uma 

estrutura de primeiro mundo, Mogi Mirim teria um show bom, 

com o grupo Arte Popular, portanto, ele dava os parabéns à 

administração, que corrigira o erro do ano passado, seria um 

presente para Mogi Mirim e a entrada seria 1kg alimento. O 

próximo orador foi o Vereador Cinoê Duzo. Ele parabenizou a 

cidade de Mogi Mirim, pelo transcurso dos duzentos e 

quarenta e nove anos de fundação e sublinhou a festa, com 

lugar, no Espaço Cidadão. Registrou, que sempre defendera e 
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continuaria defendendo, que o Espaço Cidadão abrigasse um 

terminal de ônibus do transporte coletivo, e sugeriu fosse 

implantada uma estrutura metálica, no local. Depois, falou das 

“duas vergonhas” da cidade, que eram o Palácio Cristal, 

prédio alugado, que encerrava a sede da Casa Legislativa, e o 

Gabinete do Prefeito, salas alugadas, num prédio comercial, 

porque consumiam muito dinheiro dos contribuintes. 

Salientou, que o ano estava, no final, tais vergonhas não 

tinham sido solucionadas e o dinheiro do povo continuava 

sendo “rasgado”. Frisou, que no início da sessão, tinham 

estado presentes, nas galerias, representantes das entidades, os 

quais tentavam destinar a verba da zona azul, para suas 

entidades, porque o município não tinha verbas, logo, era uma 

vergonha o Palácio de Cristal e o gabinete do prefeito, dois 

alugueis, que poderiam ser repassados às entidades, as quais 

estavam, em estado caótico, e pediam “pelo amor de Deus”. 

Ficava o protesto, frisou o vereador, porque Mogi Mirim 

precisava de um terminal de ônibus. Ele pediu a Carlos Nelson 

Bueno, que tomasse vergonha e deixasse aquele aluguel do 

gabinete, e conjecturou, se era possível, inclusive, que o 

prefeito retornasse ao antigo gabinete, depois da reforma 

concluída, pela Câmara, pois, nada havia escrito, que ele não 

pudesse voltar, e, por fim, afirmou, que o “álibi do prefeito” se 

chamava “Câmara de Mogi Mirim”, pois, quando lhe 

convinha, “o prefeito passava o mel”, todavia, quando não, ele 

demonstrava a todos quem mandava, Carlos Nelson era 

centralizador e usava de autoritarismo, Carlos Nelson era o 

“militarismo camuflado”, em Mogi Mirim. Também discursou 

o Vereador Geraldo Vicente Bertanha. Ele cumprimentou os 

professores, especialmente, os da Casa Legislativa, 

Vereadoras Maria Helena e Sônia, Vereadores Alexandre, 

Cinoê, Manoel e Moacir e a Controladora da Câmara, Carla 

Mazotine, que também era professora, bem como, empenhou a 

todos os professores o seu respeito, inclusive, destacou, que 

sua nora, Elaine Bertanha, era professora. Anunciou, com 

prazer, verbas para o município, oriundas de trabalho, junto ao 

Deputado Barros Munhoz, reeleito. Emendas parlamentares, a 
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primeira, no valor de cem mil reais, para o Lar Maria de 

Nazareth, autorizada, para compra de veículo; a segunda, no 

valor de cem mil reais, para a Equipotência, objetivando 

reformas, na sua sede, e a terceira, no valor de trezentos e 

vinte mil reais, para construção da quadra esportiva da EE 

Coronel Venâncio, realidades, para a cidade. Destacou, que, 

até o final do ano, tais verbas estariam liberadas, e afirmou, 

que estava feliz, com a notícia das verbas, oriundas do 

Governo do Estado, coisa que não tinha acontecido, nos 

últimos anos, em Mogi Mirim. Agradeceu, novamente, a 

atenção, que o Deputado Barros Munhoz desprendia à cidade, 

destacando, que o deputado não era de seu partido, mas tinha 

sido reeleito, também, com votos de Mogi Mirim. Para 

finalizar, registrou o novo site da Câmara e cumprimentou o 

Presidente, pela modernização e pelo início das obras de 

reforma do antigo prédio da Câmara. Felicitou a população de 

Mogi Mirim, pelo aniversário de duzentos e quarenta e nove 

anos. Como os próximos inscritos, Vereadores Gérson Luiz 

Rossi Junior, Luís Roberto Tavares, Marcos Antônio Franco, 

Maria Helena Scudeler de Barros e Moacir Genuario, 

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

Orivaldo Aparecido Magalhães. Ele sublinhou as dezessete 

indicações feitas, desde a semana passada, para o Distrito de 

Martim Francisco; quatro outras, para o Jardim Planalto, e 

duas outras, para o parque Real II, maciçamente, eram 

sugestões para limpeza de terrenos baldios, termonebulização 

das galerias de esgoto e pluviométricas, no Jardim Planalto e 

no Distrito de Martim Francisco, bem como, intensificação da 

ronda policial, no distrito, e, para o Parque Real II, salientou 

limpeza de terrenos, operação tapa-buracos, dentre outras 

coisas, num montante de quarenta indicações. Depois, versou 

sobre a educação e afirmou, que o Brasil tinha uma deficiência 

muito grande, na educação, e mais ainda, na educação 

profissionalizante, logo, o povo carecia de instrução, em 

determinadas funções e atividades, pois o mercado estava 

abarrotado de profissionais, sem diplomas, os quais recebiam 

uma remuneração muito pequena, assim sendo, o vereador 
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indicou as áreas, tidas, em alta, com boas remunerações, a 

serem observadas, pelos futuros profissionais, a saber, a 

mecatrônica, tecnologia informação, soft e hardware, 

profissões do futuro, e afirmou, que outras profissões 

deixariam de existir. Para finalizar, pediu que fosse iniciado 

um trabalho de educação profissionalizante, em Mogi Mirim, 

junto às escolas técnica e acadêmicas, buscando trazer o 

conhecimento da tecnologia da informação, para os jovens, 

pois a TI dominaria o mercado de trabalho, no futuro. A 

seguir, fez uso da palavra o Presidente da Câmara, Vereador 

Jorge Setoguchi. Ele comunicou, que a Câmara Municipal 

possuía novo site, desde a semana passada, novo portal, para 

disponibilizar informações à comunidade, com mais 

transparência e cem por cento respondível, podendo ser 

acessado, por dispositivos móveis, tablets e smartphones, sem 

perder resolução, com visual mais moderno e mais rápido, 

visando, desta forma, aproximar o cidadão do Poder 

Legislativo. Referente à reforma do antigo prédio da Câmara e 

do antigo gabinete do Prefeito, o presidente comunicou, que o 

contrato de reforma tinha sido assinado, em 11 de outubro, 

com a empresa LGB Ltda., vencedora do processo licitatório, 

e que, nos próximos dias, seria emitida a ordem de serviço, 

para início dos trabalhos. 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 Maria Helena do 

Carmo Delfini Zibordi, 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 21h54, do que, 

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

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

devidamente assinada. 

CMM 


