CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA (35ª) SESSÃO ORDINÁRIA

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

Setoguchi;

Aos cinco dias do mês de novembro 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 Quinta (35ª) Sessão Ordinária
do Segundo (2º) Ano da Décima Sétima (17ª) Legislatura da
Câmara Municipal de Mogi Mirim, previamente programada e
devidamente convocada nos termos da Relação da Matéria,
datada de 1º de novembro 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), Jorge Setoguchi (06),
Luís Roberto Tavares (07), Luiz Roberto de Souza Leite (08),
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino (09), Marcos
Antonio Franco (10), Maria Helena Scudeler de Barros (11),
Moacir Genuario (12), Orivaldo Aparecido Magalhães (13),
Sônia Regina Rodrigues (14), Tiago César Costa (15) e,
ausentes, Gérson Luiz Rossi Júnior (16), que deixou a sessão
após o Expediente, por questão de saúde, e Samuel Nogueira
Cavalcante (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
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citada Resolução, convidou o Vereador Thiago César Costa,
para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte
reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr. Presidente submeteu à
apreciação do Plenário as atas da Trigésima Terceira (33ª) e
Trigésima Quarta (34ª) sessão ordinária, realizadas ambas em
15 de outubro de 2018, as quais, depois de achadas conformes
e aprovadas, foram devidamente assinadas, pelos Vereadores
Jorge Setoguchi e Cristiano Gaioto, respectivamente, o
Presidente e o 1º Secretário. Na sequência deu ciência à Casa,
através de leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei nº 83,
de 2018, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson
Bueno, acompanhado da Mensagem nº 57/2018, datada de
16/10/2018, objeto do ofício nº 57, de igual data, “dispondo
sobre alteração da Lei Municipal nº 5.828, de 29 de novembro
de 2016, que tratou do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher, estabeleceu suas atribuições e dando outras
providências”; (ao exame das comissões permanentes); 2.
Projeto de Lei nº 84, de 2018, de autoria do Prefeito de Mogi
Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado da Mensagem nº
59/2018, datada de 18/10/2018, objeto do ofício nº 59, de
igual data, “dispondo sobre a reestruturação do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mogi
Mirim, e dando outras providências”; (ao exame das
comissões permanentes); 3. Projeto de Lei nº 85, de 2018, de
autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno,
acompanhado da Mensagem nº 60/2018, datada de
18/10/2018, objeto do ofício nº 60, de igual data, “dispondo
sobre os princípios e as diretrizes, para a garantia dos Direitos
da Criança e do Adolescente, reestrutura o funcionamento do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
e dando outras providências”; (ao exame das comissões
permanentes); 4. Projeto de Lei nº 86, de 2018, de autoria do
Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado
da Mensagem nº 61/2018, datada de 29/10/2018, objeto do
ofício nº 61, de igual data, “dispondo sobre alteração de
dispositivos da Lei Municipal nº 5.384, de 21 de junho de
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2013”; (ao exame das comissões permanentes); 5. Projeto de
Lei nº 87, de 2018, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim,
Carlos Nelson Bueno, acompanhado da Mensagem nº
62/2018, datada de 29/10/2018, objeto do ofício nº 62, de
igual data, “dispondo sobre alteração de dispositivos da Lei
Municipal nº 5.501, de 13 de dezembro de 2013”; (ao exame
das comissões permanentes); 6. Projeto de Lei nº 88, de 2018,
de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno,
acompanhado da Mensagem nº 63/2018, datada de
30/10/2018, objeto do ofício nº 63, de igual data, “ratificando,
para efeito do disposto no artigo 5º, da Lei Federal nº 11.107,
de 06 de abril de 2005, o Protocolo de Intenções para Revisão
Estatutária do Consórcio Intermunicipal CEMMIL – Próestrada”; (ao exame das comissões permanentes); 7. Projeto de
Lei nº 89, de 2018, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim,
Carlos Nelson Bueno, acompanhado da Mensagem nº
65/2018, datada de 12/11/2018, objeto do ofício nº 65, de
igual data, “acrescentando dispositivos à Lei Municipal nº
2.976, de 08 de maio de 1998”; (ao exame das comissões
permanentes); 8. Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de
2018, de autoria do Vereador Luís Roberto Tavares,
“concedendo o título de Cidadã Mogimiriana à senhora
Laiany Liberato Andamucci”; (ao exame das comissões
permanentes). Ainda com os Ofícios nºs 57, 59, 60, 61, 62, 63
e 65/2018, o Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou
fossem os Projetos de Lei nºs 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/2018,
apreciados 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 472/2018 - Assunto: Requer ao
Ilmo Prefeito Sr. Carlos Nelson Bueno, estudos para
municipalização da Rodovia Nadib Chaib. Autoria: SAMUEL
NOGUEIRA CAVALCANTE. Requerimento Nº 473/2018 Assunto: Encaminha ao Poder Executivo, Secretarias
Municipais e Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa,
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manifestação de usuários do projeto "Viver Mais" realizado
no Pró Idoso e solicita informações sobre a possibilidade de
continuidade das mesmas atividades no exercício de
2019/2020. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR.
Requerimento Nº 474/2018 - Assunto: REQUEIRO AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SEU
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
COPIA
DO
CONTRATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE
SAÚDE
REFERENTE A GESTÃO DO UPA ZONA LESTE. Autoria:
ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. Requerimento Nº 475/2018
- Assunto: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE A
POSSIBILIDADE DE ABRIR A BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL AOS SÁBADOS E, DE CONTAR COM
APOIO DE VOLUNTÁRIOS. Autoria: SÔNIA REGINA
RODRIGUES. Requerimento Nº 476/2018 - Assunto: Requer
homenagem pelo centésimo aniversário de fundação do Coral
Santa Cecília de Mogi Mirim – grupo que integra a Paróquia
da Matriz de São José – que será realizada em 10 de dezembro
de 2018, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Autoria:
GERALDO VICENTE BERTANHA. Requerimento Nº
477/2018 - Assunto: Requer ao Sr. Prefeito Carlos Nelson
Bueno, por meio da secretaria competente, informações sobre
a possibilidade de a Administração conceder isenções no
sistema de estacionamento rotativo e pago – a zona azul –
para idosos e pessoas com deficiência. Autoria: GERALDO
VICENTE BERTANHA. Requerimento Nº 478/2018 Assunto: Reitero indicação de nº 447/2018, datada de março,
que trata sobre a poda das árvores da rua Henrique Stort, no
Maria Beatriz e que seja informada a data para a manutenção,
pois ela é necessária para segurança dos moradores. Autoria:
GERALDO VICENTE BERTANHA. Requerimento Nº
483/2018 - Assunto: Requer ao Prefeito Carlos Nelson Bueno,
através
da
Secretaria
competente,
informações
pormenorizadas em relação ao processo de compras dos
coletes a prova de balas dos Guardas Civis Municipais, tendo
em vista, que de acordo com a Lei Municipal 5.653/2015 - de
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minha autoria, é obrigatório o fornecimento dos coletes à
prova de balas a todos os Guardas Civis Municipais. Autoria:
MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO.
Requerimento Nº 484/2018 - Assunto: Requer homenagem
pela celebração de 100 anos da Escola Estadual Doutor Oscar
Rodrigues Alves a ser realizada na Sessão Ordinária, em 04 de
fevereiro de 2019, com início às 18h30, no Plenário da
Câmara Municipal. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR.
Requerimento Nº 485/2018 - Assunto: Requeiro informações
do Executivo acerca da possibilidade de doação de área para
construção da sede da Associação das Pessoas com
Deficiência (APD) conforme processo nº 9.673/2018. Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 486/2018
- Assunto: REQUEREMOS AO EXECUTIVO MUNICIPAL
QUE ENVIE A ESTA CASA RELATÓRIO CONTENDO
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE TODOS OS
LOTEAMENTOS EM SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE
NO MUNICÍPIO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES,
ALEXANDRE CINTRA, CRISTIANO GAIOTO, MANOEL
EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO, SÔNIA
REGINA RODRIGUES, GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR,
SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE. Requerimento Nº
487/2018 - Assunto: Requer ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal Carlos Nelson Bueno, informações sobre as
providências que a Secretaria de Saúde/Vigilância
Epidemiológica, adotaram em relação a indicação n°
1025/2018 que segue em anexo. Autoria: MANOEL
EDUARDO
PEREIRA
DA
CRUZ
PALOMINO.
Requerimento Nº 488/2018 - Assunto: Requer ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson
Bueno, informações sobre as providências em relação a
indicação n° 1147/2018 cópia em anexo. 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
1148/2018 - Assunto: INDICA-SE AO EXMO. SR.
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PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO,
JUNTO À SECRETARIA COMPETENTE, PROVIDÊNCIAS
EM RELAÇÃO A BOCA DE LOBO ENTUPIDA,
CAUSANDO ALAGAMENTO. Autoria: SÔNIA REGINA
RODRIGUES. Indicação Nº 1150/2018 - Assunto: Indica-se
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, providências para troca de lâmpadas queimadas,
de cinco postes no bairro Murayama III. Autoria: SÔNIA
REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 1151/2018 - Assunto:
Indica ao Executivo Municipal junto a Secretaria competente,
recapeamento na Rua Claudio dos Santos, na altura do número
227, Parque das Laranjeiras. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA
CAVALCANTE. Indicação Nº 1152/2018 - 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 TERRENOS BALDIOS E CALÇADAS
EM PRECÁRIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NA RUA
PAULO PEREIRA DAS CHAGAS, PARQUE REAL II,
MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO APARECIDO
MAGALHAES. Indicação Nº 1153/2018 - Assunto: INDICO
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
TRANSPORTE,
TRÂNSITO
E
SERVIÇOS
A
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE
TRÂNSITO, NA RUA PAULO PEREIRA DAS CHAGAS,
PARQUE REAL II, MOGI-MIRIM. Autoria: ORIVALDO
APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1154/2018 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 ROMEU ALBANI, AO LADO DO Nº 135,
PARQUE REAL, MOGI MIRIM. Autoria: ORIVALDO
APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 1155/2018 -
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Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO,
JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, PARA QUE SEJA
REALIZADA OPERAÇÃO MANUTENÇÃO/REFORMA
NO ALAMBRADO DA EMEB PROFESSORA HELENA
DOS SANTOS ALVES, JARDIM MARIA BEATRIZ, MOGI
MIRIM/SP.
Autoria:
ORIVALDO
APARECIDO
MAGALHAES. Indicação Nº 1156/2018 - Assunto:
SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E/OU TRANSPORTES,
TRÂNSITO E SERVIÇOS, PARA QUE FORNEÇA
INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO REGULAR PARA
EXERCER A PROFISSÃO DOS CONDUTORES DO
TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR MUNICIPAL, TAIS
COMO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, HABILITAÇÃO
ESPECÍFICA E PRONTUÁRIO DE CNH, CONFORME
LEGISLAÇÃO PERTINENTE, MOGI MIRIM/SP. Autoria:
ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº
1157/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA JOÃO CARLOS
DA CUNHA CANTO, NO JARDIM PRIMAVERA. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 1158/2018 Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
RECUPERAÇÃO
DA
CANALETA LOCALIZADA NA RUA SÃO PAULO, NA
SANTA CRUZ. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 1159/2018 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
MANUTENÇÃO NO BUEIRO LOCALIZADO NA RUA
MADRE PURA, NO JARDIM ESPERANÇA. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 1160/2018 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE MANUTENÇÃO NO BUEIRO LOCALIZADO
NA ESQUINA DAS RUAS FRANCISCO DIAS REIS E
PANAMÁ, NA VILA DIAS. Autoria: LUIS ROBERTO
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TAVARES. Indicação Nº 1161/2018 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE MANUTENÇÃO NO BUEIRO LOCALIZADO
NA PRAÇA PADRE JOSÉ TEOPHILO ALBEJANTE, NO
JARDIM ESPERANÇA. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 1162/2018 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA
PRAÇA PADRE JOSÉ TEOPHILO ALBEJANTE, NO
JARDIM ESPERANÇA. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 1163/2018 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE MANUTENÇÃO NA RUA ALBERTO
CHRISTOFOLETTI NO PARQUE DAS LARANJEIRAS.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
1164/2018 - Assunto: INDICO ABERTURA DA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AOS SÁBADOS.
Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Indicação Nº
1165/2018 - Assunto: INDICO AO EXMO. SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, POR
INTERMÉDIO
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE
REDES DE PROTEÇÃO OU ALAMBRADO NA GRADE
DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS DA PONTE DA VILA
DIAS, LOCALIZADA NA AVENIDA EXPEDITO
QUARTIERI. Autoria: MOACIR GENUARIO. Indicação Nº
1166/2018 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria
competente, para que sejam instaladas lombadas por toda
extensão da Rua Érico Veríssimo, Bairro Linda Chaib.
Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 1167/2018 Assunto: INDICO AO EXMO. SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, SEJA
EFETUADA A PASSAGEM DE MÁQUINA PATROL E A
LIMPEZA DO LEITO CARROÇÁVEL NAS CHÁCARAS
SOL
NASCENTE,
SÃO
FRANCISCO,
USINA

8

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ESMERALDA, SÃO MAURÍCIO, DISTRITO DE MARTIM
FRANCISCO E ADJACÊNCIAS. Autoria: MOACIR
GENUARIO. Indicação Nº 1168/2018 - Assunto: Solicita ao
Senhor Prefeito municipal, por meio da secretaria competente
a manutenção e limpeza do bueiro existente na rua Francisco
Parra Hernandes, em frente ao CCI - Centro de Convivência
Infantil. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA.
Indicação Nº 1169/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA
JOÃO MANTOVANI, LOCALIZADA NO BAIRRO
JARDIM SANTA ANA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 1170/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA
MARINGÁ, LOCALIZADA NO BAIRRO SAÚDE.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 1171/2018 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO
ASFÁLTICO DA RUA PERNAMBUCO, LOCALIZADA
NO BAIRRO SANTA CRUZ. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 1172/2018 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA
MATO GROSSO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA
CRUZ. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
1173/2018 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO
PAVIMENTO
ASFÁLTICO
DA
RUA
BAHIA,
LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA CRUZ. Autoria:
JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 1174/2018 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
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NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, COLETA DE GALHOS E ENTULHOS NO
PRÉDIO DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA ESPECIALIZADA (CATI). Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 1175/2018 - Assunto: Indica-se
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno,
através da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços:
providências para roçagem, limpeza, retirada de lixos e
entulhos nas áreas verdes, localizadas na Rua Benedito Alves
Paulino, Bairro Santa Luzia. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 1176/2018 Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
através de Secretaria Municipal competente a limpeza do mato
à Rua Juvenal Toledo, em especial entre a EMEB Professora
Helena dos Santos Alves e UBS Jardim Maria Beatriz.
Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº
1177/2018 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal através de Secretaria Municipal
competente a limpeza do mato alto nas calçadas à Rua
Ammunce Truffi, que liga Parque da Imprensa ao Jardim
Paulista. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação
Nº 1178/2018 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal através de Secretaria Municipal
competente a colocação de faixa de pedestres à Rua Santa
Cruz em frente ao nº 700, entre o Boteco do Jorge/ Bar do
João Manara e a loja Isolete Modas. Autoria: GERSON LUIZ
ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 1179/2018 - Assunto: Indico
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através de
Secretaria Municipal competente a poda de árvores na Praça
do Jardim Cintra. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR.
Indicação Nº 1180/2018 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal através de Secretaria Municipal
competente a imediata roçagem e limpeza na UBS SANTA
CRUZ. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação
Nº 1181/2018 - Assunto: Indico ao excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal através de Secretaria Municipal
competente que realize operação TAPA BURACO à Rodovia
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dos Agricultores, em especial no trecho próximo à venda da
Bocaina. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação
Nº 1182/2018 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal através de Secretaria Municipal
competente a limpeza do Bosque de Maria, à Rua Suteko
Murayama, Residencial Murayama II, para o plantio das
árvores no próximo dia 02 de dezembro. Autoria: GERSON
LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 1183/2018 - Assunto:
Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria de Sustentabilidade Ambiental: análise e
poda de árvores, localizadas na Praça Maria Conceição
Campos Andrade, Vila Rádio com urgência. Autoria:
MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO.
Indicação Nº 1184/2018 - Assunto: Indica-se ao
Excelentíssimo Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através da
Secretaria competente: estudos técnicos viabilizando a
melhoria do trânsito na Rua Marques esquina com a Rua Sete
de Setembro, com implantação de faixa de pedestre, instalação
de placas informativas de pare e demais sinalização de solo
com urgência. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA
CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 1185/2018 - Assunto:
Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson
Bueno, através da Secretaria de Obras, Habitação e Serviço:
providências para viabilizar a limpeza das guias/sarjetas na
Rua Prof. Zelândia Araújo Ribeiro e ruas adjacentes, bem
como a Praça Ibrantina Cardona, Bairro Jardim Santa Helena.
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 273/2018 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO DEPUTADO
FEDERAL RICARDO IZAR, PELA SUA REELEIÇÃO.
Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES, CRISTIANO
GAIOTO. Moção Nº 274/2018 - Assunto: MOÇÃO DE
PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO
FALECIMENTO DO SENHOR ANTÔNIO DOS SANTOS
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CERQUEIRA, OCORRIDO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE
2018. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. Moção Nº
275/2018 - Assunto: Moção de congratulações e aplausos ao
Ministro das Cidades Alexandre Baldy por ter nos recebido
juntamente com o Prefeito Carlos Nelson Bueno e ter
viabilizado todos os detalhes para a aprovação da proposta de
R$ 19.950.000,00 para Mogi Mirim no Avançar Cidades que
beneficiará o Parque das Laranjeiras e Jd. Murayama I,
conforme portaria nº 644, publicada no Diário Oficial da
União no dia 26/10/18. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA,
MOACIR GENUARIO. Moção Nº 276/2018 - Assunto:
Moção de congratulações e aplausos ao Deputado Federal e
líder do MDB na Câmara dos Deputados Baleia Rossi, por nos
receber junto com o Prefeito Carlos Nelson Bueno e ter
intermediado todos os detalhes para a aprovação da proposta
de R$ 19.950.000,00 para Mogi Mirim no Avançar Cidades
que beneficiará o Parque das Laranjeiras e Jd. Murayama I,
conforme portaria nº 644, publicada no Diário Oficial da
União no dia 26/10/18. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA,
MOACIR GENUARIO. Moção Nº 277/2018 - Assunto:
MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO
PELO FALECIMENTO DE EMA BIZIGATTO DO PRADO,
OCORRIDO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 279/2018 - Assunto:
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA O
ICA – INSTITUTO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM PELA REALIZAÇÃO
DA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA O EDITAL DE
PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 280/2018 Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE
SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DA SENHORA MARIA
LICHTSCHEIDL DE MORAES OCORRIDO EM 13 DE
OUTUBRO DE 2018. Autoria: MOACIR GENUARIO.
Moção Nº 281/2018 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA O PIANISTA E
REGENTE, MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS,
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ORQUESTRA DE CORDAS DA FUNDAÇÃO BACHIANA
FILARMÔNICA, GOOD BOM SUPERMERCADOS,
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE MOGI
MIRIM, VILLA 7/AH7 PRODUÇÕES CULTURAIS, PELO
CONCERTO GRATUITO, REALIZADO NO CENTRO
CULTURAL DE MOGI MIRIM EM COMEMORAÇÃO
AOS 249 ANOS DA CIDADE. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Moção Nº 282/2018 - Assunto: VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES
E
APLAUSOS
AO
VICE
GOVERNADOR ELEITO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
RODRIGO GARCIA, QUE SEMPRE FOI UM GRANDE
PARCEIRO DE MOGI MIRIM. Autoria: CRISTIANO
GAIOTO. Moção Nº 283/2018 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES
E
APLAUSOS,
AO
FUNCIONALISMO
PÚBLICO,
PELO
SEU
DIA
COMEMORADO EM 28 DE OUTUBRO, ELES SÃO O
ALICERCE E O CORAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO, E
MERECEM NOSSOS APLAUSOS HOJE E SEMPRE.
Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 285/2018 Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA
SENHORA AMALIA BERNARDI DA SILVA, OCORRIDO
DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 286/2018 - Assunto:
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR
JOSÉ LUIZ FRANCO DOS REIS, OCORRIDO DIA 24 DE
OUTUBRO DE 2018. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 287/2018 - Assunto:
Moção de apoio e boas-vindas ao Excelentíssimo Doutor
André Luiz Brandão, Promotor de Justiça do Ministério
Público do Estado de São Paulo, que exercerá suas funções na
Comarca de Mogi Mirim. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA.
Moção Nº 288/2018 - Assunto: Moção de congratulações e
aplausos ao Atleta Ivan Albano, pela conquista do UltraMan
MX 515, realizado no México, quebrando o recorde do
percurso para os 10km. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA.
Moção Nº 289/2018 - Assunto: Moção de congratulações e
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aplausos para a equipe da Rádio Transamérica, na pessoa de
Fábio Gouveia, pela realização da Farra Fest 2018. Autoria:
TIAGO CÉSAR COSTA. Moção Nº 290/2018 - Assunto:
Moção de congratulações e aplausos ao Deputado Federal Jair
Messias Bolsonaro eleito Presidente do Brasil para o mandato
de 2019 a 2022 por 57.797.847 dos eleitores brasileiros. Brasil
acima de tudo, Deus acima de todos. Autoria: TIAGO CÉSAR
COSTA, MOACIR GENUARIO. Moção Nº 291/2018 Assunto: Moção de congratulações e aplausos aos alunos da
rede municipal que conquistaram medalhas na 21ª Olímpiada
Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2018,
trazendo para Mogi Mirim um total de 59 medalhas. Autoria:
GERALDO VICENTE BERTANHA. Moção Nº 292/2018 Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS
ao Dr. José Carlos Ortiz. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA
CAVALCANTE. Moção Nº 293/2018 - Assunto: Moção de
Congratulações e Aplausos ao Jovem Atleta Andrei Pinheiro
dos Santos, pela vitória no Campeonato – Noite dos
Campeões – Categoria acima de 100 quilos e OVERALL,
ocorrido no último sábado dia 13 de outubro de 2018. Autoria:
MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO.
Moção Nº 294/2018 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS pela celebração de 20
anos de fundação do "GRUPO VIVA FELIZ". Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº 295/2018 Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO
SENHOR JOSE MARIA RODRIGUES ZORZETTO,
OCORRIDO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. Autoria:
MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Moção Nº
296/2018 Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO
FALECIMENTO DO SENHOR ADAIL COUTO PAES,
OCORRIDO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2018. Autoria:
MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Neste ponto, o
Vereador Geraldo Vicente Bertanha solicitou a suspensão dos
trabalhos, para que fosse feita foto dos vereadores, com os
alunos da rede municipal de ensino, os quais tinham
conquistado medalhas, na 21ª Olímpiada Brasileira de
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Astronomia e Astronáutica (OBA) 2018. O requerimento
verbal foi acatado, pelo Presidente, submetido à apreciação do
Plenário, que o aprovou, por unanimidade dos vereadores
presentes, a sessão foi suspensa, às 19h20, e reaberta, às
19h45. Não havendo mais proposituras, ou quaisquer outros
documentos, para serem levados ao conhecimento do Plenário,
o Sr. Presidente facultou o uso da palavra, no “Expediente”,
anunciando os oradores inscritos, conforme § 6º, do Artigo
111, do Regimento Interno. O primeiro vereador a fazer uso
da palavra, foi o Vereador Alexandre Cintra: “Senhoras e
senhores, boa noite. Excelentíssimo senhor presidente,
membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores,
público presente e imprensa, boa noite a todos. Serei bem
breve, pois quero dar os parabéns a todos os organizadores
dos 249 anos, de Mogi Mirim. Eu, que sou da área de eventos,
fiquei bastante feliz, por toda programação, que aconteceu, e
com qualidade. Apenas uma observação: o concerto, com o
Maestro João Carlos Martins, poderia ter sido num local
maior, para que todos tivessem acesso. O palco estava
montado, desde o Farra Fest, e por que não levar a orquestra, o
maestro, para que todos pudessem prestigiá-los, já que foi um
belíssimo concerto? Me senti valorizado, claro, mas, ao
mesmo tempo, ficamos numa saia justa, porque muitas
pessoas me procuraram, pedindo convite, e eu não tinha, para
que pudesse ser distribuído, sendo isso só, mais uma questão
de ajuste, o que valeu a intenção de trazer o maestro para cá.
Que fique a dica, para os 250 anos, que ele possa ser trazido,
novamente, pensando num palco, ao ar livre, como foi feito,
em Conchal, para que todos pudessem ter acesso. Quando
trabalhei, na cultura, tínhamos um programa de levar cinema e
cultura, aos bairros, descentralizar a cultura, e, toda vez que
levávamos músicas clássicas, havia um interesse muito grande
da população. Sem falar, depois, no trabalho feito, com a
Banda Lyra, com crianças e pais interessados. Parabéns, pela
programação de qualidade, excelente, desde o trabalho do
Farra Fest. O Vereador Tiago César Costa fez a moção, para o
Fabinho, porque estava impecável, de qualidade, onde tudo
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funcionou, e com a Esquadrilha da Fumaça, que atraiu muita
gente, impossibilitando de transitar. Mas, acho que Mogi
Mirim está de parabéns, e que fique esse ânimo, esse gás, para
os 250 anos, uma data cheia, como Vereador Gérson Luiz
Rossi citou, em outra sessão. Que possamos trabalhar nisso,
com muito amor, no coração, e não pensar somente na data,
mas no mês de aniversário, que dá para se contar em 1, 2, 3
dias. Lançar um livro, lançar um calendário, uma exposição,
para que possamos ter mais amor e carinho, pela nossa
sociedade. Encerro, agora, dizendo que, quarta-feira, terá um
aniversário especial, de uma pessoa, que completará 63 anos
de idade. Zé do Papelão, parabéns, e que Deus te abençoe e te
dê muita saúde, apesar de você estar com a camisa do
Palmeiras. Muito obrigado, pela atenção de todos, boa noite”.
Com a palavra, Vereador André Albejante Mazon: “Boa tarde,
a todos, nobres colegas, público presente e pessoal, que
assiste, pela internet. Vou continuar, neste clima, de
parabenizar Mogi Mirim. Nesses 21 dias, da última sessão até
a presente sessão, houve o aniversário da cidade e esses
pormenores, no caminho, como a eleição, e tantas coisas
aconteceram, para serem ditas. Uma delas foi citada, pelo
Vereador Alexandre Cintra, de uma forma brilhante, que foi
essa programação, que tivemos, no aniversário da cidade.
Desde 2013, não tínhamos uma festa, com tantas opções e
tanta coisa boa. Parabéns, Marquinhos e todo o pessoal da
Secretaria de Cultura. Parabéns, pelo trabalho. Quero contar
um pouco sobre a história da Esquadrilha da Fumaça e dessa
vinda deles aqui. Vemos como o mundo dá voltas e como tudo
acaba se encaixando e ficando no lugar. A primeira vez, que
pedi a esquadrilha da fumaça, foi como secretário de cultura,
na ocasião, em 2013, juntamente, com o Vereador Jorge
Setoguchi, logo, no começo da nossa vida, na área pública.
Eu, com o primeiro cargo público, ocupei, como secretário, e
Jorge, com o primeiro mandato de vereador, e, no primeiro
ano, tentamos trazer a Esquadrilha. Infelizmente, não
conseguimos, devido aos pormenores. No ano passado, estive,
em Brasília, fazendo requerimentos, para a Esquadrilha vir,
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pedindo a ajuda do Deputado Nelson Marquezelli, e, neste
ano, o Vereador Jorge Setoguchi também, fazendo
requerimento, e vem a Fumaça, invertendo os papéis, porque,
naquela época, eu quem era o secretário de cultura, e
precisava organizar tudo, para a vinda deles e a parte
financeira, e, neste ano, era o Vereador Jorge quem estava, na
Presidência da Câmara. E obrigado vereador, parabéns, pela
atitude, porque a Câmara bancou a estrutura da festa e foi um
presente da Câmara de Vereadores, para Mogi Mirim. Quero
parabenizar toda a Mesa, na figura do Presidente Vereador
Jorge Setoguchi. Depois de seis anos, desde 2013, em que
começamos esta conversa, aconteceu a vinda, e isso é muito
bom. Que venham mais anos, para Mogi Mirim, que tem uma
história, com a Esquadrilha da Fumaça, sendo a primeira
cidade a fazer a primeira apresentação pública, fora do Rio de
Janeiro, e, na época, a sede da esquadrilha era, no Rio de
Janeiro, depois, vieram, para Pirassununga, e temos essa parte
histórica ainda, para contar, junto à Esquadrilha. Continuando,
gostaria de falar sobre esse projeto do Itaú, com os idosos, que
acontecia, no Antigo Pró-idoso. Nem sei, se ainda possui o
mesmo nome. Uma notícia triste, que o pessoal trouxe aqui,
porque é um projeto tão bonito e estive lá, acompanhando,
algumas vezes, com a nossa amiga de partido e ex-Vereadora
Daniela Dalben, que é fã entusiasta dos projetos do Pró-idoso.
Vem uma notícia, que há grande possibilidade, de que o
projeto venha a diminuir de tamanho, em virtude dessa falta
de receita, tanto oriunda do apoio do Itaú, que está “tirando o
pé”, bem como, da prefeitura. Uma coisa, que eu me lembro
bem, quando fui secretário de cultura, secretário não, gerente
de cultura, vou até corrigir, porque já deu muito problema essa
questão de secretário e gerente, aqui, em Mogi Mirim. É que,
o Itaú sempre foi um parceiro da cidade, talvez, pelo
investimento, que ele tem aqui, com o Datacenter, e, hoje,
Mogi Mirim é uma cidade estratégica, para o Itaú. Acho que o
prefeito deveria perder um tempinho, umas horinhas, para
fazer uma visita ao Itaú, conversar, com os responsáveis e
pedir, para que eles não saiam. Tenho certeza que, com a
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influência do senhor prefeito, conseguiremos segurar esse
investimento, o qual é pouca coisa, para o Itaú. Na época, de
secretário, eu me lembro, que até o Vereador Gérson Luiz
Rossi ajudou. Na época, em que era vice-prefeito, no
aniversário da cidade, trouxemos o Toquinho, via Lei Rouanet
e via Itaú, não custando nada, aos cofres da prefeitura, onde
nasceu a ideia. Fomos atrás e eles compraram, na hora. Tenho
certeza, que talvez umas quatro horinhas, uma visita, ao Itaú,
talvez, em São Paulo, para falar com o “dono dos bois”, talvez
conseguíssemos segurar este projeto, que é tão importante,
para a nossa terceira e melhor idade, aqui, em Mogi Mirim.
Muito obrigado”. Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Boa
noite a todos. Primeira sessão, após as eleições do nosso país,
com o resultado do novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.
Parabenizá-lo, por essa expressiva votação e, principalmente,
por manter o discurso e essa linha firme, que, na nossa
bandeira, seja realmente justificada a frase: “Ordem e
Progresso”. Porque, como dizia a minha avó, “esse país
descambou de vez”, e tem sim, que ter uma pessoa de pulso
firme, para que coloque, no trilho, novamente, o nosso país.
Essa política, de que “não vai dar nada, não”, não tem mais
jeito. Nosso país precisa retomar o desenvolvimento e o
progresso, mas com “ordem e progresso”. A violência
“descambou”, insegurança total, seja, no município, na cidade
de Mogi Mirim, no Estado de São Paulo, ou no Brasil todo, e
acredito sim, e tenho esperança, que o nosso país volte a ser
respeitado interna e externamente. O clima, no país, é de
esperança, é de acreditar, que vai melhorar, e eu também
acredito, podem criticar, podem falar o que for, do candidato,
e, hoje, Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele
não mudou o discurso, ele o manteve, mesmo depois do
atentado, ele não moveu uma palha, não deu um passo, para
trás, ele está enfrentando e encarando a situação. Outro gol de
placa do presidente foi a escolha do Ministro da Justiça,
Sérgio Mouro. Avalizou o discurso e a palavra do Presidente
Jair Bolsonaro. A Justiça e o povo clamavam, para que a
Lava-jato não acabasse, e Bolsonaro não só avalizou, como
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delegou e deu uma “carta branca” a Sérgio Mouro: investigue
e coloque todos os que tenham algum problema, com a
Justiça, principalmente, desvios de recursos públicos, na
cadeia, como tem aí, um ex-presidente. Mais uma vez,
parabenizo o candidato eleito a Presidente, Jair Bolsonaro,
acredito, nas ideias e no governo, que ele está montando, que
ele não dê um passo atrás, muito menos, ao lado, e seja firme,
porque o Brasil está acreditando e está com esperança, de que
“agora vai”, porque nós já chegamos, no fundo do poço, só
podemos subir, agora, e do jeito que estava, a frase é:
“tolerância zero”. Parabéns a todos, que participaram das
eleições e, mais uma vez, que façamos a nossa parte, como
cidadãos, que não esperemos só a atitude do presidente, mas
uma atitude de cidadania nossa, uma formiguinha, um
soldadinho, e esse Brasil será melhor de se viver, e deixo aqui
um recadinho: em 2021, nós estaremos, na área. Boa noite e
obrigado, e, para nossa alegria, um abraço, do filho da Dona
Luzia”. Com a palavra, o Vereador Cristiano Gaioto: “Boa
noite, senhor presidente, boa noite, nobres pares, público
presente, jornalistas, pessoal, que está acompanhando, pela
TV e pela internet, e funcionários da Casa. Primeiro, quero
parabenizar o Vereador Geraldo Vicente Bertanha, pela
homenagem. Fico muito grato, quando vejo alunos, como
hoje, aqui, junto, com as diretoras, algumas coordenadoras e
professores das escolas, e foi um grande privilégio participar,
com elas, desde o final, de 2013, até o início, de 2016. É
gratificante ver o trabalho, que as profissionais realizam, eu já
vim, nesta tribuna, falar, um milhão de vezes, e repito mais
cinco milhões de vezes, se necessário, acerca do trabalho
dessas profissionais, à frente das escolas de nossa cidade, com
o carinho e competência, com os quais lidam, com nossas
crianças. O Vereador Gérson Luiz Rossi se ausentou, mas o
Requerimento, com certeza, houve a votação, com
unanimidade de todos os presentes, e poderão contar, com
esse vereador, que vos fala, por ser uma causa muito justa, a
qual venho acompanhando há muito tempo. No sábado, eu, a
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros e o Vereador
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Marcos Antônio Franco estivemos, no CEM, na Secretaria de
Saúde, no Setor de Transporte, onde foi feita a vistoria dos
transportes terceirizados, sob convite do Vereador Marcos
Antônio Franco. Estivemos presentes e acompanhamos a
vistoria de todos os carros, que transportarão todos os
pacientes, até o final do contrato, acredito, que o contrato seja
de um ano. Esperamos, apenas, que os veículos, que foram
vistoriados, sejam os mesmos, que transportam os alunos, que
a Secretaria de Saúde possa fiscalizar, mas não tenho dúvidas,
que isso vá acontecer, pois temos o Vereador Marcos Franco,
que é vereador 24 horas, e que está acompanhado lá. Hoje, nós
três, eu, Vereadora Maria Helena e Marcos Franco, fomos
conhecer a nova Secretaria de Saúde, a nova sede, e quero
falar sobre alguns problemas, que estão ocorrendo lá. Como
sempre, fomos muito bem recebidos, pela Secretária Rosa,
atendendo-nos sempre e nos dá o retorno, é a Secretária, que
sempre que eu posso e tenho oportunidade de falar, ela sempre
me retorna. E é como eu digo sempre, a parceria tende a dar
sucesso sempre, principalmente, quando nos unimos, e, com
toda a certeza, tudo que fomos pleitear, hoje, sem dúvidas,
dará certo, pois são pedidos para a população, para os
funcionários da Secretaria de Saúde, e nossa ida foi muito
importante e agradeço à Secretária Rosa. Quero dar os
parabéns ao Governador João Dória, principalmente, pelo seu
Vice-governador, Rodrigo Garcia, que é um grande parceiro
da nossa cidade, uma pessoa, que estava, como Secretário
Estadual de Habitação, e alguns vereadores, que estão aqui,
como eu, Vereador Luís Roberto Tavares, Vereador André
Albejante Mazon, Vereadora Sônia Regina Rodrigues e
Vereador Gérson Luiz Rossi, que não está presente, o próprio
Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, foi conosco. Sempre
deixou a Secretaria de Habitação de portas escancaradas, para
Mogi Mirim. Eu não conheço o João Doria, mas o vice dele,
Rodrigo Garcia, é, com toda certeza, uma pessoa que vai olhar
por Mogi Mirim, e continuará olhando. Logo depois das
eleições, tive o privilégio de ter contato, com ele, porque,
além de ser o vice-Governador do Estado, voltara à Secretaria
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de Habitação. Então, Vereador Luiz Roberto Tavares, a nossa
Comissão, a nossa Frente Parlamentar de Regularização, com
toda certeza, terá portas abertas, e já foi bem claro, para mim,
já aprovando, antes das eleições, para nós. Hoje, se a
“regularização” do Parque das Laranjeiras, está acontecendo,
devemos à garra dos vereadores, claro, mas é porque o Vicegovernador Rodrigo Garcia abriu as portas e o Cidade Legal
veio até aqui, para dar início a essa regularização. Lógico, que
houve todo o trabalho dos vereadores, eles se uniram, foram,
até São Paulo, e fizeram várias reuniões, mas, com toda a
certeza, o Vice-governador Rodrigo Garcia olhou, por Mogi
Mirim, abriu as portas e voltará, para a Secretaria de
Habitação, e continuará dando todo esse apoio à nossa cidade
de Mogi Mirim. Fiz a moção, hoje, para ele, porque ele é
merecedor disso, com 71%, dos votos aqui, na cidade, e foi
merecido. Obrigado, senhor presidente”. Com a palavra,
Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite, senhor
presidente, membros da Mesa, senhoras vereadora, senhores
vereadores. Boa noite, queria, primeiramente, agradecer a
vocês – já que estamos fazendo agradecimentos aqui, por
terem aprovado e participado da moção conosco, pois, quando
vemos crianças, com QI elevado, vemos, que este país tem
futuro. Nós precisamos, realmente, que os gestores políticos
façam as coisas certas, nas horas certas, para que tenhamos um
futuro e um Brasil melhor. Muito obrigado mesmo, de
coração. Senhoras e senhores, hoje, quero me dirigir
especialmente, aos nobres pares, e divulgar, publicamente, aos
meus amigos, que me acompanham, pela internet, aos 746
eleitores, que tive, nas últimas eleições. Quero divulgar,
publicamente, o meu interesse político de concorrer às
próximas eleições à Mesa Diretora desta Câmara Municipal. É
um assunto, que já foi divulgado, na imprensa, trata-se de uma
decisão, que tomei há alguns meses e já venho conversando,
individualmente, com alguns nobres colegas. Despertei o
desejo de disputar a presidência e divulgo isto hoje, porque a
data da eleição já se aproxima, será, no dia 15 de dezembro,
ou seja, daqui a pouco mais de um mês. Senhores, quero
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disputar a presidência, com o objetivo de continuar
apresentando à população mogimiriana, a importância de
nossa representação política, no município. Quero apresentar
trabalhos, que mostram políticos comprometidos, que
trabalham, realmente, em prol daqueles os elegeram, como
nós, que somos dezessete, nesta Casa. Acredito, que até hoje,
pudemos mostrar aos mogimirianos, que a Câmara Municipal
é um poder independente, onde nós discutimos os projetos, os
problemas da cidade e cobramos, cada um à sua maneira, que
o Executivo atenda à população e não a nós, vereadores. Com
certeza, há muito trabalho e sempre o teremos, aliás, é o que
eu quero, como Presidente da Casa, se eleito for: trabalhar.
Espero, que já tenham percebido, que sou uma pessoa bastante
democrática, que gosto de conversar, pergunto sempre aquilo
que não sei, ou quando tenho dúvidas, e meu objetivo é
dialogar sempre, e não tenho nenhuma vergonha de perguntar,
quando não sei. Tenho sim, projetos para a Câmara e, na
condição de pré-candidato a presidente da Câmara, afinal,
teremos,
principalmente,
questões
administrativas
importantes, para resolver, a partir de 2019: o término das
reformas, a entrega dos prédios e a reforma interna da Casa.
Estou à disposição de todos, para conversarmos sobre eleição,
e espero, que continuemos independentes, para nós, juntos,
unidos, escolhermos uma próxima Mesa da Casa, sem
interferência. Já tentaram me desanimar, dizendo, que os dois
últimos anos não são bons, para ser presidente da Câmara, mas
minha convicção é a de que, com trabalho e honestidade, é
possível sim, obter bons resultados. Meu objetivo é o agora, o
futuro ainda será discutido e definido, ou seja, não é hora de
pensar, em evitar responsabilidades, as quais, eventualmente,
possam prejudicar uma reeleição, ou eleição a outros cargos
eletivos. Sem nenhuma arrogância, esse medo eu não tenho.
Sempre digo a vocês, meus pares, que a minha intenção é
fortalecer a Casa, e um dia, a Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros disse a mim: “não se preocupe, o povo
sabe o que um vereador faz”. Quero ir um pouco além. Nós
tínhamos mecanismos, ferramentas, para mostrar que, aqui, se
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trabalha e aqui se faz. Vereador não vem só, na segunda-feira,
vereador trabalha de segunda a segunda, temos provas disso,
mas temos que mostrar à população uma maneira diferente, é
uma coisa, que quero fazer, se for eleito e se puder contar com
vocês, e estou aberto à conversa e repito, para que possamos
fazer uma eleição independente. Boa noite, senhores”. 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 Setopguchi:
“Senhor presidente, membros da Mesa, vereadoras,
vereadores, público presente e imprensa, boa noite a todos.
Quero dar os parabéns, ao nosso Secretário de Cultura,
Marcos Antonio Dias dos Santos, pelo evento, em
comemoração aos 249 anos da cidade de Mogi Mirim. Com o
último evento, do dia 04, sendo a apresentação da Esquadrilha
da Fumanaça, uma parceria, entre Câmara Municipal e a
Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, com o
Marcos Antonio Dias dos Santos, portanto, meus parabéns.
Meus agradecimentos também, à Secretaria de Segurança, à
Guarda Civil Municipal – GCM, aos Bombeiros, à Secretaria
da Agricultura, que deu uma ajeitada, na estrada rural, que dá
acesso, ao aeroporto de Mogi Mirim, bem como, à Secretaria
de Trânsito, que ajudou, por conta do intenso trânsito, no
evento. E agradecer a todos os vereadores, ao Vereador
Geraldo Bertanha, pela divulgação, no seu meio de
comunicação, através da rádio, aos acessores, que ajudaram,
em especial, ao Clodomar, ao Carlinhos, Fábio e aos
funcionários da Câmara Municipal, Doutor Fernando, Miriam,
Mário, Juliana, que estiveram mais próximos, mas todos,
realmente, ajudam, e à empresa Fênix, que colocou à
disposição quatro linhas, com trajeto especial, para atender ao
evento da Esquadrilha da Fumaça. Agradecer também, a FAB
– Força Aérea Brasileira, que nos presenteou com a famosa
Esquadrilha da Fumaça. Parabéns Mogi Mirim, foi um grande
evento e que, no ano que vem, possamos, realmente, fazer
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uma comemoração grandiosa, pelos 250 anos. Este ano houve
um pequeno início, em termos de fanfarra, e espero que, no
próximo ano, possamos colocar várias fanfarras, para
comemorar o 07 de Setembro e o Dia da Cidade de Mogi
Mirim. Parabéns Mogi Mirim, muito obrigado”. Novamente,
na direção dos trabalhos, o Senhor Presidente Câmara,
Vereador Jorge Setoguchi, facultou o uso da palavra, ao
Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhor
presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente,
pessoal, que está assistindo, pela internet, boa noite a todos.
Muitos moradores do Parque das Laranjeiras ligam, para mim,
para saber sobre a regularização, sobre a verba, sobre todos os
detalhes e querem saber ainda, sobre quem está trazendo este
dinheiro e que dinheiro é. Tenho falado, para eles, a verdade,
eu não fiz, em nenhum momento, puxando, para o meu lado,
dizendo, que sou eu quem estou trazendo, ou que eu estou
regularizando, nada, até porque eles terão acesso às reuniões
da Frente Parlamentar, que estão sendo feitas aqui, na Câmara.
Falo, daqui a pouco, sobre a Frente Parlamentar, explicando,
corretamente. Eu, como vereador, fiscalizo e fico imaginando
aqui, a luta que foi, no Governo Stupp, para asfaltar o Parque
das Laranjeiras. Foi feita muita “politicagem”, no Governo
Stupp, tenho dito muito, nas ruas, que, para mim, a
administração Stupp foi a pior, que eu já vi e que eu ouvi
falar. Porém, há duas coisas boas, feitas, por aquela
administração: a Feira Noturna, que hoje é boa e que todos
dela falam bem, e as ruas, que foram asfaltadas, no Parque das
Laranjeiras. Por incrível que pareça, ele asfaltou o Parque das
Laranjeiras, a Rua 16 e boa parte, das Ruas 17, 18 e 19
completas e dois/terços da Rua 20. Ele asfaltou essa área e não
fez empréstimo, porque compraria o asfalto próprio, para o
funcionário da prefeitura, e achei errado, porque o secretário
asfaltou e não respeitou, na verdade, os profissionais. Ele quis
fazer gracinha e asfaltou um pedaço da Rua 15 e eu o
critiquei, na época, mas, asfaltaram. Hoje, a prefeitura está em
busca de 20 milhões, para asfaltar o Parque das Laranjeiras, e
o morador me pergunta, se irá gastar tudo isso, e eu respondo,

24

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

que deveria gastar, mas não gastarão 20 milhões, no Parque
das Laranjeiras. Algumas ruas serão recapeadas? Sim, mas
acho que com 15 milhões dá, para asfaltar muito mais, do que
está na previsão, por isso, com toda responsabilidade, que
tenho, eleito pelo voto do povo, que acredita no trabalho, que
fazemos aqui. E lembra, Vereadora Maria Helena? Que, em
2004, nós estivemos, na Rua 19, na casa de número 191, na
casa da Meire? Lá, o nosso trabalho começou, pelo Parque das
Laranjeiras, onde fui eleito e você, infelizmente, não foi eleita
a prefeita, mas, foi lá que começou a nossa atuação. É isso que
gostaria de dizer a vocês vereadores, que eu fiscalizarei,
porque tem que se fazer milagre, com o dinheiro, e fazer muito
mais, que a Rua 30, pois é necessário, que se faça também, das
Ruas 31 a 35, até a 52, e, em algumas ruas, não há moradores,
e a pressa não é necessária, para que seja feito logo. Da Rua
30 até a 37 e a 38 completas, ruas, que chegam no Projeto
Maguila, e necessitam ser asfaltadas e regularizadas, e é isso
que brigaremos aqui, na nossa Frente Parlamentar. Com a
primeira reunião, decidimos e elaboramos um requerimento,
solicitando informações de todos os loteamentos irregulares,
de Mogi Mirim, e, só para concluir, senhor presidente, sobre a
frente parlamentar, teremos uma próxima reunião, na segunda
quarta-feira, deste mês, onde estarão todas as secretarias
envolvidas na regularização, para apresentação da Frente
Parlamentar, porque fazer requerimento e trazê-los aqui, pode
assustar, ou seja, faremos apenas uma apresentação, falando
sobre isso, sobre a regularização dos loteamentos irregulares e
fomentação habitacional. Eu tinha muitas coisas, para falar,
mas deixo, para depois. Muito obrigado, senhor presidente”.
Como o Vereador Marcos Antônio Franco, inscrito, desistisse
da palavra, discursou a Vereadora Maria Helena Scudeler de
Barros: “Senhor presidente, senhora vereadora, senhores
vereadores, público, aqui, presente. Trago aqui, e reafirmo, o
convite, feito a todos nós, pelo senhor prefeito municipal, para
amanhã, às 17h00, no Gabinete, na Avenida Pedro Botesi.
Estive, nessa tarde, em reunião, com os secretários e o senhor
prefeito, que gostaria da presença de todos, para que possamos
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ouvir novas propostas, elaboradas, pelo prefeito. Gostaria
antes, de enviar à Casa, trazer ao conhecimento dos senhores
vereadores, pois são vários assuntos, inclusive, senhor
Vereador Tiago César Costa, quer reafirmar sobre a ida a
Brasília, juntamente, com o Vereador Moacir Genuário, e da
visita feita, por Flávia Rossi, a Brasília, na quinta-feira, sobre
esses recursos, do Parque das Laranjeiras. É importante a
presença dos senhores, para que questionem, toda a proposta
do senhor prefeito, pois são vários assuntos. Reafirmando,
amanhã, às 17h00, muito obrigada, senhor presidente”. Com a
palavra, Vereador Moacir Genuário: “Boa noite, presidente,
vereadores, vereadoras e público presente, que nos
acompanha. Queria, primeiramente, parabenizar o Vereador
Marcos Antônio Franco, porque, na semana passada, ele nos
contou, como foi a limpeza do Cemitério, e quem foi lá, no dia
de Finados, disse que, realmente, ficou uma maravilha, e
parabéns pelo trabalho e pela limpeza. Eu ouvi uma notícia,
sobre o título de cidadão, que será mudado, Fomos
comunicados, de que seria em uma data e repassamos, para os
homenageados, e não sabemos a verdade, porque ninguém foi
comunicado, e falta um pouco mais de comunicação, nesse
sentido, para que possamos ser instruídos e nos informar,
inclusive, acho que o Vereador Geraldo Vicente Bertanha
possuí este mesmo problema, com o seu homenageado, eu não
tenho problema, pode marcar qualquer dia e a qualquer hora,
não estou falando, por mim, mas precisamos ter um pouco de
organização e um pouco de conhecimento, para possibilitar
organizar nossa vida. Gostaria que, quando tivesse alguma
coisa a decidir, com relação aos Vereadores, é claro, que a
Mesa tem o poder, para decidir, mas, que os vereadores
possam participar dessas decisões, porque não sabemos, até
hoje, qual dia será a entrega do título de cidadão. Sugeri
também, no grupo, fazer uma campanha, no dia 1º de janeiro,
uma arrecadação de alimentos, e levaremos essa ideia a diante
e quero que você, Vereador Geraldo Bertanha, possa me
ajudar. Já falei, com o Vereador Tiago Costa, e com todos os
vereadores, para que todos possam participar e para que
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possamos arrecadar alimento, para a cidade de Mogi Mirim e
para a Santa Casa, para as entidades, uma sugestão do próprio
Vereador Luís Roberto Tavares, e que, realmente, façamos e
mostremos a força do presidente eleito aqui, em Mogi Mirim,
porque, se cada levar um quilo de alimento, arrecadaremos o
suficiente, para abastecer todas as entidades e ajudar a Santa
Casa. Eu fiz um requerimento, alguns meses atrás, e eu recebi
a resposta e, logo em seguida, fiz um ofício, ao prefeito, e a
resposta, que recebi, do Secretário de Planejamento, Eduardo
Schmidt, foi ridícula e não me convenceu. E eu fiz um ofício,
para o prefeito, pedindo, para que se faça uma segunda via, na
subida do Planalto, pois sabemos, hoje, a quantidade de
loteamentos, que estão surgindo, e a população é imensa, e
não eles não têm por onde caminhar, subindo e descendo, no
meio da rua, com o trânsito enorme, e, sobre esse ofício, eu
espero, que o prefeito tome conhecimento e faça esse trabalho,
essa construção lá, no Planalto, e que saia, no futuro, essa
construção da segunda via. Nós fizemos, hoje, uma moção, o
Vereador Tiago Costa e eu, com relação, ao Ministro
Alexandre Baldi e para com o Deputado Luiz Felipe Baleia
Rossi, pela postura e pelo atendimento, que tivemos.
Vínhamos, batalhando, com relação a isto, desde à convenção
do PMDB, e, dia 28 de junho, começamos a intermediar esse
financiamento para a prefeitura, junto, ao Deputado Luiz
Felipe Baleia Rossi, e sabemos, inclusive, que o prefeito já
havia solicitado esse empréstimo e falamos com ele, que
poderíamos ajudar, por conta do PMDB, e, prontamente, ele
nos agradeceu e pediu, que pudéssemos fazer e ajudar.
Tivemos a felicidade do intermédio do Deputado Luiz Felipe
Baleia Rossi, com o Ministro Alexandre Baldi, para que essa
verba venha, para a prefeitura, e que, ela possa realizar
melhorias, no Parque das Laranjeiras, e, independentemente,
disso, vimos que, com essa atitude, minha e do Vereador
Tiago Costa, acabamos por ferir o ego de muita gente, porque
esses queriam ser o pai, ou a mãe da criança, mas, o mais
importante é que o município receberá e terá uma
participação. Lógico, que a intermediação facilitou muito, mas
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é mérito de todos os vereadores, os quais ficarão, na história, e
o que se fizer e ficar, no Parque das Laranjeiras, será uma
benfeitoria desta legislatura. Quero agradecer, imensamente,
pela maneira, com a qual fomos recebidos, em Brasília, e peço
a todos os vereadores, que continuem, trabalhando e buscando
recursos, deixando a vaidade um pouco de lado, façam, como
o Vereador Luís Roberto Tavares fez, que assumiu que iria
fiscalizar e falar a verdade. Há uma passagem, na Bíblia, que o
nosso presidente eleito usou muito: “conhecereis a verdade e a
verdade vos libertará”, está lá, em João 8,32. Que todos aqui
possam falar a verdade. Tenho que dizer, que precisamos nos
unir e não nos separar, por ideias diferentes, querer um, ser
mais que o outro, porque cada um tem uma participação
grande, nesse pedido, e creio, se Deus quiser, sairá, ainda falta
o financiamento da Caixa, mas esse dinheiro sairá, porque são
mais de 19 mil reais, mais a contrapartida do município, e
sobrará, porque não será o Parque das Laranjeiras todo, que
será asfaltado, embora, esperamos, que seja tudo e não temos
uma noção do planejamento. Realmente, eu quero parabenizar
todos os vereadores, que estiveram conosco, nesta batalha,
comigo e com o Vereador Tiago Costa, porque é importante,
que o município ganhe. O meu muito obrigado”. Com a
palavra, Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor
presidente, senhores membros da Mesa, caros senhores
colegas vereadores, público presente, povo de Mogi Mirim e
imprensa. Senhor presidente, o que eu posso dizer sobre Mogi
Mirim? Eu nasci aqui, e tenho um amor tão grande, por esta
cidade, que eu não consigo me ver morando, em outro lugar.
Fiquei oito anos fora, de Mogi Mirim, morando, em São
Paulo, morei cinco anos, no Rio de Janeiro, e morei dois anos,
em Mato Grosso do Sul, em Maracajú, próximo a Campo
Grande, mas, aqui é a terra, que eu amo de verdade, aqui, crio
meus filhos, e tenho muitos amigos, nesta cidade. Tenho a
felicidade de dizer, que não tenho inimigos, em Mogi Mirim.
Tudo aqui, me traz felicidade, orgulho e vontade de ver a
cidade crescer, ordenadamente e organizadamente. Como
mogimiriano, que sou, gostaria de dizer algumas coisas, pois
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tenho uma preocupação muito grande, com Mogi Mirim, para
que nunca mais venham pessoas irresponsáveis, dirigindo a
nossa cidade, as quais joguem o nosso povo, nas profundezas
da amargura, por falta de escolas, de saúde. É essa a minha
maior preocupação. Sempre fui uma pessoa, que analisa e
avalia muitas coisas. Vi o General Geisel transmitir o governo,
para o General Figueiredo, e vi o General Figueiredo
transmitir o governo, para o Tancredo Neves, que morreu, em
seguida, e quem acabou se tornando presidente foi José
Sarney. Cruzado 1, Cruzado 2, uma tragédia, no nosso país, e
nós, brasileiros, com aquela alegria e felicidade, daquele
governo, que estava começando, com uma crença muito
grande, que tudo melhoraria, e foi uma grande catástrofe. Vi
José Sarney deixar o governo e o Senhor Fernando Collor
assumir a Presidência do Brasil e a tragédia, em ver os
empresários indo, aos bancos, com guias de recolhimento e
folhas de pagamentos, para levantarem o dinheiro, que era
deles, porque o Senhor Collor havia bloqueado todo dinheiro
e todo capital, que o brasileiro tinha, e foi aquela tragédia. Em
seguida, veio o impeachment de Collor. Vi o Fernando
Henrique assumir o governo, depois do Itamar, e vi o
brasileiro, novamente, com aquela esperança, no coração, com
aquela alegria. Vi a unidade de valor referencial, que reduziu
o dólar, paritário, com o real, onde um real valia um dólar. Vi
o Senhor Fernando Henrique transmitir o governo, para Luís
Inácio Lula da Silva, que dizia ser o “pai dos pobres”, que, no
entanto, provocou mais de 14 milhões de desempregados, no
nosso país. Visitei casas, em Mogi Mirim, onde uma dona de
casa abriu o armário e me mostrou um saco de sal e um saco
de arroz, e vi, que a demagogia tomara conta dos brasileiros e
lançara nosso povo, nas profundezas do desgosto, não
acreditando mais, nos políticos. Para completar, terá
assumido, daqui alguns dias, um novo Presidente, senhor Jair
Messias Bolsonaro, para o qual trabalhei, incansavelmente,
para ser presidente do Brasil e tentar limpar toda essa sujeira.
E, só para completar, digo que nossos corações estão com
esperança, novamente, e que, eles não nos decepcionem, como
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os governos passados. Muito obrigado, senhor presidente”.
Como a Vereadora Sonia Regina Rodrigues, inscrita,
desistisse da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador
Tiago César Costa: “Boa noite, senhor presidente, nobres
colegas vereadores, vereadoras, público presente, imprensa e
internautas. Primeiramente, quero colocar aqui, a minha
felicidade e esperança, com esse novo presidente eleito, Jair
Messias Bolsonaro, para o qual fiz uma moção, hoje,
parabenizando-o, pelos votos, que teve, no Brasil, de forma
expressiva. E, em Mogi Mirim, os 81% dos votos dos
mogimirianos foram para Jair Bolsonaro, sendo uma votação
expressiva e que demonstra o intuito da população, no sentido
de mudança. A nossa democracia, no Brasil, escolheu Jair
Bolsonaro, com mais de 53 milhões de votos, salvo engano.
Não significa que o outro lado perdeu e tem que fazer tudo,
para que o Brasil regrida. Já chega, pois estamos no mesmo
barco, e cabe a cada um de nós colaborar, para que esse barco
navegue de verdade, independentemente, se votaram, em
Fernando Haddad, ou, em Jair Bolsonaro. Temos que respeitar
a democracia. É o momento dos brasileiros e daqueles, que se
consideram, realmente, brasileiros e querem ver esse momento
da democracia andar e para que todos se unam e façam o
Brasil andar de verdade, com ordem e progresso, que é o que o
Brasil precisa, hoje. Esse país, que foi destruído, por longos
anos e décadas, e a ordem e o progresso da bandeira,
apagados, por uma tentativa de governo, que não expressou o
desejo da população e a corrupção invadiu todos os setores
das nossas estatais, o aparelhamento do Estado, e, com isso, o
brasileiro cansou, optando, por um novo tempo, por um novo
homem, por um novo líder, chamado Jair Messias Bolsonaro.
Fico feliz, porque, quando estive, em Brasília, da última vez,
eu e Vereador Moacir Genuário, nós oramos, embaixo da
Bandeira do Brasil, aquela imensa, que tem, em Brasília,
oramos, pedindo à Deus um direcionamento, para o nosso país
e lembro, que profetizei e disse: “Senhor, limpa o Brasil
desses corruptos”. Independentemente, de quem seja e de qual
partido, e de onde esteja, se é corrupto, não é para estar na
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política, é para estar numa cadeia, sendo punido, condenado,
julgado. E quando pisamos, na Câmara dos Deputados, quem
estava, em nossa frente, sozinho?! O Presidente Jair
Bolsonaro, e, naquele tempo, mesmo ele não sendo candidato,
eu vi, que a mão de Deus nos conduziu até ele, que, agora, é
nosso Presidente do Brasil. Vejo a mão de Deus sobre a nossa
nação, vejo, que é o momento dos brasileiros se unirem, para,
numa só voz, conseguirem empurrar esse barco, chamado
Brasil, e resgatar o orgulho, de ser brasileiro, como nós
também estamos resgatando, juntos, o orgulho de sermos
mogimirianos e de lutarmos, por nossa cidade. Eu também,
não quero ver nossa cidade afundada e os gafanhotos voando,
com nossos recursos e destruindo escolas e recursos de Mogi
Mirim. Mogi Mirim, caminhando, em passos curtos, tem
resgatado seu desejo e seu intuito, de ver o povo sendo
beneficiado, com as coisas, que serão feitas aqui. Um dos
presentes é o Parque das Laranjeiras, esse financiamento não
termina, com nossa articulação, em Brasília, falta o Tesouro
Nacional ainda, e já estamos lá, fazendo, com que apreciem,
novamente, para que o contrato seja assinado na Caixa. Outra
questão, que queria colocar, é que, democraticamente, lançome candidato à presidência da Câmara Municipal de Mogi
Mirim, para lutar, pela independência verdadeira dos Poderes.
A constituição Federal diz, no seu Artigo 2º, que, “o poder
emana do povo”, e ali, no seu parágrafo, ela diz que: “os
poderes são independentes, autônomos e harmônicos, entre si”
e, só para complementar o mesmo assunto, senhor presidente,
é nessa luta de anseio, por mudança, por uma independência
do Poder Legislativo, que eu lanço minha pré-candidatura à
Presidência da Câmara. Meu primeiro ato será abandonar o
Palácio de Cristal, juridicamente, fazer com que esse cara, que
alugou, para a Câmara, aguarde, na Justiça, e que, lá, seja
discutido o valor da multa, eu tenho fundamento jurídico, para
abandonar o Palácio de Cristal e, realmente, transformar essa
Câmara, em um poder independente e autônomo, que todo
mogimiriano e o Poder Legislativo merecem. É isso, senhor
Presidente, boa noite”. Não havendo mais oradores inscritos, o
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Sr. Presidente suspendeu a Sessão, às 20h44, 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 quinze 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 82,
de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, “autorizando o
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim
(SAAE) a alienar, por doação, ao Município de Mogi Mirim,
imóvel pertencente a seu patrimônio, que especifica, e dando
outras providências”. Parecer conjunto das Comissões de
Justiça e Redação; de Obras, Serviços Públicos e Atividades
Privadas e de Finanças e Orçamento. Com a palavra,
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: “Senhor
presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Nós
estivemos aqui, a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão
de Finanças e Orçamento, com o Presidente do SAAE,
Rodrigo Sernaglia, na semana passada. Senhores vereadores,
esse projeto de lei é o seguinte. Vocês sabem exatamente onde
fica essa área, passa-se o pontilhão Mário Covas, a nossa
esquerda, sentido Mogi Mirim II, ao lado esquerdo há uma
área que pertencia à Geraldo Leite, corretor imobiliário. Ele
provocou o SAAE, dizendo: “fui mexer, na área, e lá, existe
um trecho de rede coletora de efluentes, e também lá, existe
uma outra rede de galerias de águas pluviais”. O SAAE,
sabedor desse problema, foi até lá, e avaliou, que ficaria muito
mais barato declarar este trecho de utilidade pública, fazendo
a desapropriação, pois, retirar todos esses mecanismos era
mais caro, do que desapropriar a área, e assim, combinado,
com Geraldo Leite, foi feito, pagando-se o valor devido a esta
área do SAAE. Mas, segundo o SAAE, esta área está
incorporada ao NIAS. Vocês estão se localizando? Essa área é
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do NIAS, e o SAAE tinha todas as obrigações, todos os
encargos a pagar, mas não era dele e já estava incorporada à
área do NIAS. Então, nós estamos autorizando o SAAE a
alienar, por doação, ao município de Mogi Mirim, imóvel
pertencente já ao seu patrimônio, mas ela não era área do
SAAE. Essa autorização é necessária, porque o SAAE está
fazendo um levantamento de todos os seus imóveis, de todos
os seus bens, procurando a sua matrícula, o seu registro, junto
ao Cartório, e há a necessidade de alienar essa área, ao
município, porque ela é parte do NIAS, esse pedacinho é parte
do NIAS. Foi isso, que Rodrigo Sernaglia veio aqui, para
explicar, para nós, vereadores presentes, portanto, é apenas
um procedimento legal, que precisa ser feito, mas que precisa
voltar, ao patrimônio municipal. Não sei, se todos entenderam,
mas é muito simples essa explicação. Muito obrigada, e peço
aos senhores, que, com tranquilidade, votemos favorável à
essa alienação, muito obrigada”. Com a palavra, Vereador
Moacir Genuário: “Mais uma vez, boa noite. Eu fiz um
requerimento, dessa área, Vereadora Maria Helena, porque ali,
o escoamento de água é insuficiente, e, quando chove, fica
alagado embaixo da ponte e o Vereador Luís Roberto Tavares
possui o conhecimento disto, porque ele é lá, da Zona Leste.
Eu fiz o requerimento, para o prefeito, para que trocasse as
tubulações e canaletas. Aproveitando, que será doado, para a
prefeitura, peço, que vossa excelência fale, com o prefeito,
desse problema, porque, realmente, qualquer chuvinha, que dá
ali, o túnel Mário Covas alaga, peço, para que se faça a troca
desse material, para evitar esse alagamento, que fica, embaixo
do túnel. É lógico, que é um projeto viável, um projeto doando
essa área, para a prefeitura, mas peço, que a prefeitura também
se encarregue, de fazer essa melhoria, para que o problema
seja resolvido, para os moradores da Zona Leste. Obrigado”.
Com a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: “Vereadora
Maria Helena, eu iria fazer uma pergunta só, para eu entender
sobre esse local. Na verdade, o Vereador Marcos está sempre
ali, no bairro, e o Vereador Moacir Genuario citou a situação
do Túnel Mário Covas. Antigamente, senhores vereadores, o
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Prefeito Carlos Nelson tinha uma ideia, para logo acima do
túnel, onde se localiza essa área, e até achei bacana, porém,
hoje, não muito, mas, naquela época, eu via, com bons olhos,
pois ele queria fazer um local, para a contenção de água de
chuva, porque toda água da Zona Leste, se vocês pegarem o
Jardim Europa, Jardim Mogi Mirim II, Jardim do Lago, toda
área acima do NIAS, Jardim Quartieri, boa parte da Vila Dias
também, verão que toda essa água desce e vai parar ali, na
parte, antes de chegar, no túnel, e você indo, no sentido
centro/bairro, é do outro lado, na área verde, e o prefeito
queria fazer a contenção, naquela área, que é bem, na curva.
Vindo da minha casa, do Bairro Mogi Mirim II, quando você
faz a curva, para ir, para o Linda Chaib, ou pegar o túnel, é
naquela curva. Na área de cima, em frente a essa área, a
prefeitura também fez esgoto, água de chuva e também passou
a galeria, na área particular, desse mesmo loteador, e, na
época, só foi resolvido o problema de cima e não o da parte de
baixo. Eu vejo, com bons olhos, essa doação, até porque, hoje,
nessa área, que não tem nada a ver, com o projeto, mas há
nessa área, a invasão de cavalos, e está na mesma situação,
que o Parque das Laranjeiras, e que, dará o mesmo problema,
mas já estamos conversando, para que não haja o mesmo
problema, do Parque das Laranjeiras. Eu vejo, com bons
olhos, essa doação, e nada mais justo, que a prefeitura se
responsabilizar, por essa área, até mesmo, pelo crime
cometido por ela, em fazer obras, em áreas particulares, e,
agora, é hora da prefeitura arcar com essa responsabilidade”;
(posto a votos em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno
Único, por unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto
de Lei nº 82/2018, do Prefeito de Mogi Mirim); (à sanção do
Prefeito Municipal); EM PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do
disposto no inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno:
2. Projeto de Lei nº 80, de 2018, de autoria do Vereador Jorge
Setoguchi, “alterando a redação da Lei Municipal nº 5.727, de
05 de novembro de 2015, que instituiu, no calendário oficial
do município, o Dia do Atirador, e dando outras
providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação;
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(submetido a votos em sessão de hoje, a Câmara aprovou,
Primeiro Turno, por unanimidade dos vereadores presentes, o
Projeto de Lei nº 80/2018, do Vereador Jorge Setoguchi); (à
Ordem do Dia da próxima sessão, para ser votado, 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). O primeiro inscrito, Vereador
Alexandre Cintra, desistiu de discursar. Com a palavra,
Vereador André Albejante Mazon: “Boa noite a todos. Minha
fala, agora, é praticamente uma continuidade do que vínhamos
falando, a respeito do aniversário de Mogi Mirim e dos 21
dias, que ficamos, sem sessão, e de tudo que aconteceu. Se a
semana do aniversário da cidade começou, em festa, com o
Farra Fest e com os shows, que foram feitos, na cidade, ela
terminou, em festa também, com a vitória do Presidente Jair
Bolsonaro, no domingo, com o apoio de 80%, dos
mogimirianos, e, para 80% dos mogimirianos, o resultado da
eleição foi motivo de festa, foi uma semana abençoada, com
tudo o que aconteceu. O que eu queria fazer aqui, é uma
reflexão, do que significa essa vitória do Presidente Jair
Bolsonaro e, principalmente, do que significam esses 80% de
votos, que o presidente teve aqui, em Mogi Mirim, porque
aqui, é nosso mundo, porque somos a Câmara Municipal de
Mogi Mirim. O que o Presidente Jair Bolsonaro pregou, para
ganhar 80% do nosso eleitorado? Pregou a diminuição da
máquina, com redução de ministérios. Primeira proposta, que
vou citar, e o que nós, como Câmara de Vereadores, estamos
fazendo aqui? A Câmara aprovou, no ano passado, a criação
de alguns cargos de secretário, os quais o prefeito tentou
passar e passou, ou seja, na minha opinião, o que a Câmara
andou aprovando, em questão de matéria de inchaço, da
máquina municipal, com criação de novas secretarias, porque,
há um mês e meio, votamos e criamos mais uma secretaria,
não com o apoio desse vereador, que vos fala, que sempre
lutou, contra o aumento, o inchaço da máquina, mas, o que
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essa Câmara tem feito? Não é a vontade da população
mogimiriana, e isso foi expresso, nas urnas. Presidente Jair
Bolsonaro também tinha bandeira da segurança, acho também,
que muita gente votou nele, por conta da segurança pública, e
o que nós fizemos, no ano passado, em relação à segurança
pública? Colocamos presidiários, para varrer as ruas da
cidade. Isto gerou alguns problemas, muito menos, do que
imaginei, confesso, mas gerou alguns problemas, tais como, o
roubo da farmácia aqui, em cima, por um desses presidiários,
houve o roubo a uma munícipe, por um desses presidiários
também. Fiquei sabendo desses dois, mas que devem ter
existido outros casos também. Eu acho, que cabe a reflexão do
porquê, pois 80% da população mogimiriana votaram no
Presidente Jair Bolsonaro, e o que a Câmara Municipal vem
aprovando aqui? É o que o Presidente Jair Bolsonaro defende
e que a população apoia, ou nós estamos aqui, votando contra
o que a população acabou de mostrar, que ela apoia? Podia
falar aqui, também, da defesa do emprego, porque muita gente
votou, no Presidente Jair Bolsonaro, graças ao Paulo Guedes e
à promessa de investimentos, de reaquecimento da economia e
geração de oportunidades e empregos. E o que fizemos aqui,
ao longo do ano passado? Tudo bem, aqui, não fomos nós que
fizemos, desculpa, mas o prefeito fez e poucas vozes se
levantaram contra, e eu me levantei contra, mas o decreto dos
ambulantes, inviabilizando muito o mogimiriano de trabalhar
e ganhar o sustento, e alguns, na profissão há muito tempo,
inclusive, já tinham o seu ambulante, o seu carrinho de
cachorro-quente, que já era tradicional até, na cidade, e foi
inviabilizado, graças a um decreto do prefeito. Que esses 80%,
que votaram no Presidente Jair Bolsonaro e nas ideias dele,
façam com que reflitamos, nessa Casa, em relação às nossas
ações, e se nossas ações estão de acordo, com esses 80% de
mogimirianos, que aprovaram, votaram e elegeram o
Presidente Jair Bolsonaro. Na minha opinião, os nossos atos
não estão, os atos da Casa. Muito obrigado, uma semana
abençoada a todos e parabéns, Presidente Jair Bolsonaro, e
parabéns Mogi Mirim”. Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo:
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“Boa noite a todos. Meus ilustres vereadores e vereadoras,
mais uma vez, boa noite a todos. Bem, quando o digníssimo
prefeito está, vamos dizer assim, morno, não aparecendo
muito, é um sinal de preocupação, porque quando ele sai “à
francesa”, quando ele se faz de morto, quando ele coloca a
gandola camuflada, com todo respeito, ao Exército Brasileiro,
ele está arquitetando algo, e, quando o lobo mal sai um pouco
da historinha da Chapeuzinho, cuide-se até a vovozinha,
porque o bicho vai pegar. Eu agradeço o convite da reunião de
amanhã, mas, eu entendo, nobres vereadores, que projetos e
ideias devem ser expostas nesta Casa de Leis, é neste Plenário,
com a presença do digníssimo “lobo mal, em pele de
cordeiro”, camuflado, é aqui que as ideias devem ser
colocadas, as propostas, os projetos, para que todos
participem. Repito, com todo respeito, ao convite, mas já
adianto, que não irei à reunião, seria contraditório, eu não
entro sequer, no Palácio de Cristal, por uma questão judicial,
nem eu, nem a Vereadora Maria Helena, então, se eu for até o
gabinete do prefeito, onde também está se gastando, com o
aluguel, seria totalmente contraditório, por isso, não irei à
reunião e insisto, que as reuniões sobre projetos, deveriam
sem feitas e devem ser feitas aqui, como outros vereadores já
vieram e defenderam, não às portas fechadas e sim aqui, no
Plenário, com a presença do público, e por que não?! Parabéns
à Secretaria de Saúde, “oh! Cinoê elogiando o governo”.
Muita calma, nesta hora. Estão economizando um mil reais,
por mês. Parabéns, mas, enquanto isso, “na sala de justiça”,
presidida pelo senhor Prefeito Municipal, continua-se
rasgando dinheiro. A mesma Secretaria de Saúde, que está,
vamos dizer assim, dando um exemplo de economia, poderia
receber esse aluguel, esse dinheiro jogado fora, aplicando-o,
na própria saúde, ou estou enganado?! Eleição presidencial da
Câmara Municipal. Sou um candidato natural, mesmo sendo e
tendo apenas um voto, que é o meu, em mim mesmo, sim.
Lembro, de duas coisas importantes, senhor presidente, em
dois anos, houve preocupação da renovação do quadro dos
funcionários? Houve a preocupação da criação de um
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concurso público? Se eu não me engano, outras funcionárias
estão para se aposentar, no início do ano, e aí? Vai criar um
outro projeto, para admissão, só para completar o raciocínio,
de funcionários temporários? E para completar esse assunto,
dois anos atrás, os 17 vereadores, por compromisso, no Clube
Mogiano, disseram, que a primeira medida, num prazo de
mais, ou menos, numa tolerância de três meses, sairiam do
Palácio de Cristal. Compreendo e entendo a posição de todos
e só dependia de nós e foi palavra, de quem fosse eleito, e eu
não entendo, que tenha sido cumprida, então, palavras ditas,
são palavras cumpridas. Acreditamos, no presidente, e que,
possamos acreditar, nas palavras ditas, nesta tribuna, pois a
Câmara ficará “a pé”, de funcionários. E parabéns, presidente,
pela iniciativa da Esquadrilha da Fumaça. Boa noite, a todos,
muito obrigado, e que, depois, possa a fumaça clarear essa
situação aqui, na nossa cidade. Muito obrigado”. Com a
palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Senhor
presidente, com os cumprimentos já feitos, na primeira fala, eu
gostaria de dizer o seguinte. Eu sou político e estou político,
não tem como eu não usar a tribuna, para falar de política, um
pouco, pelo menos. Estive, hoje, no final da tarde,
acompanhando, aliás, quero de longe aqui, cumprimentar um
profissional, para o qual tenho o maior respeito e sou fã dele,
como profissional e como jornalista, que é José Luiz Datena.
O Datena foi lá e fez uma entrevista, ao vivo, com Jair
Bolsonaro, na casa do homem, duração de uma hora, mais, ou
menos, e eu confesso, que eu não era adepto de Bolsonaro, e
não impus bandeira de Bolsonaro. Me lembro, que, na véspera
da eleição, alguns familiares falaram assim, para mim: “e daí,
pai, em quem você vai votar?”. Eu disse, que eu daria um voto
de confiança, e estava me referindo a Jair Bolsonaro. Hoje,
vendo a entrevista dele, eu não direi, que mudei de ideia, mas
que ainda estou com um pé atrás. Ele não tomou posse ainda,
e temos que ver algumas ações, mas, também acredito, que
temos futuro, e sempre digo, para quem está muito próximo a
mim, que vivemos, em um país continental, aqui, se você
plantar, no assoalho, é capaz de nascer alguma coisa, porque,
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nesse país, tudo o que se planta, dá. É necessário ter um pulso
forte, e Bolsonaro tem um pulso militar, talvez, este vá nos
ajudar a arrumar o caminho, para voltar a crescer. Assisti ao
programa, atenciosamente, e vi os nomes, que ele anunciando
e colocando, e ele sim, acredito, que está fazendo uma nova
política. Eu não quero queimar minha língua, e também
acredito, que teremos um bom presidente, e, como vereador,
estando como político, o que for bom, temos que copiar,
porque, no Brasil, nada se cria, tudo se copia. Sobre a eleição,
em São Paulo. Em Mogi Mirim, que por sinal é uma cidade
tucana, há muitos anos, tivemos uma votação expressiva, do
João Dória, não dei meu voto e todos sabem, que eu pedi
votos, para o Marcos França. João Dória disse: “vamos
apresentar uma política nova, uma maneira nova de fazer
política”. Legal. Daí, ele apresenta o Gilberto Kassab, como
chefe da casa civil, e eu pergunto: política nova? O cidadão
foi ministro do Lula, da Dilma, e esteve junto, com Temer,
não estou falando de partido e sim, de pessoa, de quem
ocupou cargo, porque temos que separar, e, hoje, eu aprendi,
que, às vezes, o partido não quer dizer o que pensamos, o que
eu penso, o meu partido não pensa, se não fosse eu, não
estaria fazendo um monte de coisa, que estou fazendo, na
cidade, confesso. Ele vai lá e indica o Kassab. Gente, como
ele começa? Ele pregou uma coisa e está fazendo outra, e eu
também acreditava, que o Rodrigo Garcia seria da Secretaria
de Educação, acompanhei o trabalho dele e tive o prazer de
conversar, com ele, sobre algumas coisas, mas ele vai para a
Secretaria de Governo e não para a Secretaria de Habitação.
Mudou! O cara deu certo, até agora, como secretário, deixa o
cara lá, como secretário, na continuação da pasta, que deu
certo. O que eu disse, em termos de Brasil, em termos de São
Paulo, Professor Cinoê Duzo, o senhor briga muito, pela
classe dos professores, e o que eu ouvi, do Dória, não é nada
animador, para os professores, vai de novo segurar o freio e
vai continuar a política de Geraldo Alckmin. Do Geraldo, eu
ouvi muito, hoje, e eu espero, que, no Estado de São Paulo,
não nos arrependamos de ter assinado “um cheque, em
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branco”. E, para finalizar, quero dizer aqui, que nós,
vereadores, não fazemos nada. O Vereador Marcos Franco
faz, mas nós, como vereadores, não fazemos, nós só pedimos,
reivindicamos, solicitamos, e, nesta semana, até fiz um vídeo,
em frente, ao cemitério, dizendo, que fui ao secretário e pedi,
porque eu tinha muitos pedidos e os encaminhei todos, e
quando vi o serviço feito, que não foi apenas a meu pedido,
mas a pedido de muita gente, eu fui lá, agradecer, fiz a minha
parte, e quero aqui, agradecer a você, Vereador Marcos
Franco, porque eu disse a você e repetirei: o que você faz,
com as mãos, eu não consigo fazer, não que a idade não
permita, mas é que eu não consigo roçar, capinar, e não vou
pegar um saco de espinhos não sei das quantas, e levar, para o
prefeito, porque, se eu pudesse, eu levava, e não só de mato,
mas de outras coisas também. Senhor presidente, obrigado.
Senhores, só para alertar, vem um feriadão prolongado,
novamente, com um punhado de ponto facultativo, e
poderíamos tomar a iniciativa, senhor presidente, de fazer a
sessão, na segunda-feira, no dia depois, do feriadão
prolongado, antes do ponto facultativo da Consciência Negra,
porque ficaremos um tempão sem vir à Casa, novamente.
Obrigado senhores”. Com a palavra, Vereador Marcos
Antônio Franco: “Boa noite, primeiramente, ao nosso Deus,
ao nosso Jesus Cristo, nessa noite maravilhosa. Boa noite, aos
vereadores, ao presidente vereador, ao púbico, aqui presente,
aos assessores, ao Doutor Fernando, ao pai do Vereador Tiago
Costa, que está sempre acompanhando. Vereador Geraldo
Bertanha, o senhor sabe que, com todo o respeito, eu o
admiro, não é porque estou, em sua presença, é porque eu
disse lá. A Vereadora Maria Helena está sabendo e eu já havia
comentado, com o Vereador Alexandre Cintra, o que ocorreu
lá, no cemitério. É que, há um mês, trinta e cinco dias atrás, eu
fiz um pedido, ao José Paulo, para que fosse feita uma
limpeza, no cemitério, e, por coincidência, fui fazer uma
visita, aos pacientes do Bairro Linda Chaib, e uma munícipe
veio até mim, para reclamar, porque foi fazer uma visita, para
o seu marido e para seu filho, e ela não conseguiu chegar até
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ao túmulo do marido, porque haviam muitos espinhos, os
quais, se grudarem nas pernas, podem até inflamar, e essa
moradora disse, para mim, que parecia não haver vereadores,
nesta cidade. Ora. Subiu o sangue, na minha cabeça, fiz um
vídeo e ia até postar, nas redes sociais, mas mudei de ideia e
disse, que iria, primeiramente, ao “bigode” do prefeito. Peguei
e juntei um feixe grande, cheio dos espinhos, que retirei, e fui
até o gabinete do prefeito, e chegando lá – peço até desculpas,
ao Edson Pessiquelli, porque dei uma passada de espinhos, na
pena dele, como exemplo, de como aquilo gruda. Disse que eu
queria falar com o Prefeito Carlos Nelson Bueno e entrei, até
no gabinete dele, com todo respeito, que tenho, ao prefeito, e
ele disse: pelo amor de Deus, vereador, você precisava vir até
aqui, com esses espinhos? Era só ter ligado para mim”. Só que
eu não aguento, como disse Rosa. Não é Vereadora Maria
Helena? Ela disse, que sou muito nervoso, mas eu não sou, eu
peço, por várias vezes, e perco a paciência, e esse vereador
aqui, glória à Deus, como sempre falo, não tenho rabo preso,
com ninguém não. Nunca peguei propina de deputado, por
isso, sou livre e estou aqui, para representar o povo, sou
empregado do povo, e tenho que acatar, o que o povo me
pede, porque fui eleito, com 822 votos. Eu sou a voz dessas
822 pessoas, que confiaram na minha palavra, e mais 90 mil
habitantes, que não conheço. Com todo respeito, que tenho, ao
Prefeito Carlos Nelson, se for necessário levar os espinhos a
ele, novamente, eu levarei. Muitas vezes, eu peço as coisas,
para ele, e não são feitas, então, vou lá, e faço. Se estou
errado, não sei, porque sou assim, desde que me conheço por
gente, e onde trabalho sou assim. Uma vez, um motorista
disse, que se me mandassem dar uma volta, na montanha, eu a
cortaria ao meio, eu racho ela, no meio, mas eu não desisto.
Com todo respeito, que tenho por você, secretário José Paulo,
todas às vezes, que se pede, para ele, a resposta é que não tem
mão de obra, mas, com todo respeito, que tenho, à turma do
Centro de Ressocialização – CR, quando vou no lixão, para
levar as palhas, os lixos da praça, que eu limpo... eu não votei,
para essas pessoas poderem limpar, tudo certo, essas pessoas,
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trabalhando, na rua, mas, hoje, tenho um respeito, por eles, e
sabem o motivo? Vejo, que eles estão, na rua, mostrando o
trabalho e querendo ficar livres da prisão. Eu não votei, mas
hoje, acho que eles merecem sim, uma segunda chance,
porque se não dermos uma segunda chance, para essas
pessoas, será mais um cidadão revoltado, aqui fora, e tem que
haver um carinho, com esse povo. Eu mando um recado, para
o Prefeito Carlos Nelson Bueno: o senhor me desculpe, por ter
chegado ao gabinete, com o feixe de espinhos, diante dos
homens engravatados, que estavam vendo. Uma vez, o
Vereador Cristiano Gaioto falou, que quando eu chego, na
secretaria, ou no gabinete do prefeito, os secretários “tremem
na base”. Eu não quero, que eles tenham medo de mim, não,
pelo contrário, quero que me respeitem, quero que, quando for
pedida alguma coisa, que me deem atenção, porque, quando
este vereador aqui, ganhou, como vereador, ninguém me
respeitava, no começo. Achavam, que eu era mais um idiota,
que tinha aqui, que ganhou e que não sabe fazer nada, não
sabe falar, um simples motorista, mas aqui, não! Até esses
dias, vou até falar o nome da pessoa, Luzia, mulher do Doutor
Paulo Silva. No começo, quando ganhei, me tachou como
“Toninho Gaúcho” e “Jorge Módena”, e eu falei: Luzia, você
me perdoe, mas com todo respeito, que tenho por você,
Toninho Gaúcho é meu pai e Jorge Módena é meu primo, de
3º grau e de 1º grau, da minha avó, então, aqui corre sangue
Módena e Franco, e se vocês estão pensando, que vão colocar
canga, no meu pescoço, e fazerem o que quiserem, podem tirar
o cavalinho da chuva. Vocês vão conhecer quem é o Vereador
Marcos Antônio Franco. Marcos Gaúcho é um coitado, mas o
Vereador Marcos Antônio Franco vai honrar o cargo, que
possui, como vereador, até 2020, e depois, eu vejo as
consequências. Boa noite a todos”. Com a palavra, Vereador
Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhores vereadores, quero
passar aos senhores, que fiz uma reunião, junto com o
responsável, na prefeitura, junto com a empresa Santa Rita
Reciclagem. Eles protocolaram o pedido aqui, na prefeitura, o
pedido da doação de um terreno, para fazerem um Eco Ponto
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aqui, em Mogi Mirim, mas não exatamente um Eco Ponto,
para receber material, de vez, em quando, ou pouco material,
na verdade, a ideia é fazer aquilo, que a lei pede, para que o
Município trate do lixo e restos de construções. Haverá essa
parceria e aguardamos a manifestação, agora, da prefeitura,
sobre o terreno, ou, de repente, um local enorme, um prédio
público também, para que haja esse Eco Ponto, em Mogi
Mirim, porque necessitamos disto, porque, hoje, não temos
onde descartar eletrodomésticos, eletrônicos, plásticos, ferros,
até madeira e pneus. Já houve a reunião e esperamos, que dê
resultado, porque o município necessita e é lei. Queria lhe
agradecer, Vereadora Maria Helena, pelo jornal, que você me
passou, o Folha de São Paulo. Senhores vereadores, a Ferrovia
Centro-Atlântica – FCA utiliza a ferrovia aqui, em Mogi
Mirim. Ela faz Belo Horizonte, passa, por Mogi Mirim, e
também, não sei até onde vai, mas sei, que vai, para São
Vicente. Já houve acidente, por conta da ferrovia, inclusive,
um jovem, da Zona Leste, perdeu a perna direita, porque o
trem passou, em cima, mas os responsáveis, pela ferrovia, não
possuem o conhecimento disso. Por exemplo, o trem passa,
em cima de um cavalo, de uma mulher, criança, não importa
quem, o motorista não vê e quando chega, no final, eles
acreditam, que seja um animal, eles não tomam providência
alguma e não vêm solicitar informações. Não sabem nem onde
foi o ocorrido e só veem sinal de sangue, quando o trem para.
Em 2007, eu informei a Ferrovia Centro-Atlântica, que um
jovem havia sido acidentado, por eles, em Mogi Mirim, e foi
aí, que vieram até aqui, para saber sobre o assunto. Hoje, no
Estado de São Paulo, serão construídas oito passagens
subterrâneas, ou algo bem adaptado, e quatro serão, na cidade
de Ribeirão Preto, e uma será, em Mogi Mirim. Há uma
oportunidade, para sumir, com aquela passarela, que é local de
tráfico, local de tentativas de estupros, tentativas de suicídios.
Há a possibilidade, de se fazer algo melhor, por onde possam
passar os alunos, a mãe, com a criança. Estudaremos isso e
veremos, como é o projeto, porque será feito, em Mogi Mirim,
e vamos correr atrás dessa informação. Poderia ter feito
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requerimento, alguma coisa, mas optamos, primeiramente, ir a
Ribeirão Preto, para conhecermos esse sistema, porque lá,
estão sendo feitas quatro passagens subterrâneas, as primeiras
a serem feitas. Veremos e tentaremos levar o Secretário de
Obras até lá, para que a parceria seja firmada, para se fazer,
possivelmente, na Zona Leste. Queria passar uma informação
de utilidade pública aqui, até, a pedido do Vereador Cinoê
Duzo. Na véspera do feriado, do dia 20, Dia da Consciência
Negra, na véspera, será ponto facultativo. Deixei para falar,
por último, sobre a Mesa da Câmara e a votação da
presidência. Vi, que o Vereador Geraldo Bertanha será
candidato e outros já pediram o voto, para mim. Falo, a quem
será candidato e para aquele que ganhar, prepara-se, porque
ser presidente da Câmara é difícil. Foi a primeira coisa, que
falei, para o Vereador Jorge Setoguchi, em frente, à Igreja da
Praça da Matriz. Falei: “Jorge, você quer ser presidente, eu
vou te ajudar e vou votar, em você”. Na verdade, faltavam
poucos votos, para ele. Eu disse, para ele, que eu iria votar,
mas que ele se preparasse, porque o trabalho era muito árduo,
árduo ser presidente da Câmara. Vereador Moacir, você não
sabe do que você escapou, não é que seja árduo, é uma
responsabilidade grande, mas é injusta. Fui Presidente da
Câmara, sem diretor, e vocês não imaginam o que é. O juiz de
Mogi Mirim me obrigou a contratar um diretor, contratei,
porque era direito, ela tinha passado, no concurso, fiz aquilo,
que a lei me mandou, e a lei me puniu, por eu ter feito gastos,
no final, por eu a ter contratado, então, é mais, ou menos isso,
tem horas, que você não sabe o que fazer. Desejo boa sorte,
aos candidatos e tenham certeza, que apoiarei alguém, aquele
que se sente ali e dê continuidade, aos trabalhos da Câmara, e
que faça o melhor. Com certeza, estarei, no dia, e votarei, em
alguém, então, boa sorte, aos candidatos”. Como os próximos
inscritos, Vereadores Maria Helena Scudeler de Barros e
Moacir Genuário, desistissem do uso da palavra, ocupou
lugar, na tribuna, o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães:
“Senhor presidente, caros nobres senhores vereadores, público
presente e povo de Mogi Mirim. Primeiramente, gostaria de
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fazer um agradecimento, ao Secretário José Paulo, também,
aos Secretários Ivair e Valdir Biazotto. A população, da Zona
Sul, vinha pedindo as lombadas, os redutores de velocidade,
na Rua Antônio Moreno Peres, porque os veículos estavam
trafegando, naquela região, em alta velocidade, e pela
violência do fluxo de trânsito, que foi, para aquela região.
Violência sim, e digo o motivo. Imaginem, os senhores, um
ônibus de quarenta, ou cinquenta passageiros, passando de
manhã, para levar os trabalhadores, no Parque Industrial,
retornando e passando, ao ponto de, nas residências,
começarem a aparecer trincas. Por conta disto, foi feita a
reforma de todos os redutores de velocidade. Melhoraram a
Rua Antônio Moreno Perez. Muito obrigado, Secretários
Valdir Biazotto e José Paulo e o Ivair, que está cuidando
muito bem, do meio ambiente. O que eu quis dizer, na minha
fala anterior, é que eu estou acreditando muito, nesse governo
do Presidente Jair Bolsonaro, e Sérgio Mouro também,
trazendo as dez propostas anticorrupção. Porque esse governo
do PT, Michel Temer nem tanto, mas do PT, que saquearam os
cofres, o dinheiro, da nossa nação. Não estou contente, com
nada disso ainda, porque, através das informações, que temos
observado, pela mídia, chega-se à casa dos trilhões, o roubo,
que o PT realizou, com dinheiros, que foram enviados, para
paraísos fiscais. Fico e ficarei contente, se tudo isso não
acontecer, como acontece, na maioria das vezes, porque um
governo toma posse e esquece o que aconteceu, no passado,
porque nós temos o BNDS, que foi roubado, pelo PT, nós
temos o Petrolão e sabemos, que há uma fábula de dinheiro
dos brasileiros lá fora, e espero, que a inteligência do Governo
Bolsonaro, a Polícia Federal e o Exército corram atrás de
todos esses roubos e coloquem esses criminosos, na cadeia, e
que, se possível, uma boa parte desse dinheiro, que está lá
fora, retorne, para o Brasil, para dar melhoria e condições de
melhoria de vida, para o nosso povo brasileiro. Esta é minha
esperança. Nós temos que acabar com essa história, de que
pessoas, que cometeram crimes, que roubaram o povo
brasileiro, que roubaram a nação, fiquem impunes. Então, esse
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governo que vem aí, do Presidente Jair Bolsonaro, terá uma
cobrança muito grande, para investigar tudo isso, que há de
errado. Essa é a nossa preocupação: que nada disso fique
barato, que sirva de exemplo, para os próximos políticos, para
que eles não roubem, descaradamente. Esta é a crença, que
tenho, e nós também fiscalizaremos esse novo governo, tenho
certeza que, com as redes sociais, as coisas do nosso país
mudarão muito, e já mudaram, porque o Presidente Jair
Bolsonaro disse, em entrevista, que a campanha dele foi toda
feita, em cima das redes sociais. Foi uma comunicação muito
rápida e esperamos, como foi dito: “Brasil acima de tudo,
Deus acima de todos”. Espero, que a justiça, daqui, para
frente, os juízes, os togados, que eles fiscalizem, porque
sabemos, que o nosso Supremo Tribunal Federal está
corrompido, e poucas pessoas têm coragem de falar, mas eu
tenho coragem de falar: o Gilmar Mendes não é exemplo, para
ninguém, nesse país, porque muitos que estavam presos, em
Curitiba-PR, foram soltos, por Gilmar Mendes. Vimos a
posição de cada um dos Ministros do STF, ali, se salvam dois,
no máximo, o resto está todo envolvido, com corrupção, e o
que nós esperamos é que esse governo, que está chegando,
não decepcione os brasileiros, a ponto de as pessoas dizerem,
que só mudaram as moscas, porque o sistema continua o
mesmo. Nós, brasileiros, temos a obrigação de cobrar, todos
os dias, cada vez mais, para que o Brasil se torne, realmente,
uma potência, como os Estados Unidos e como a Inglaterra.
No meu Facebook, quem o visitar verá, numa das minhas
últimas publicações: ao invés do Brasil, de os nossos
governantes procurarem os Estados Unidos, a Inglaterra, o
Japão, países, que tinham tecnologia avançada, o governo do
PT foi se aliar aos países terroristas, tais como, o Irã, e trouxe
até o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, ocorrendo
um encontro, com Dilma Roussef. Essa gente não tem nada,
para nos oferecer, e espero, que as coisas, daqui, para a frente,
mudem, e nós fiscalizaremos. Muito obrigado, senhor
presidente”. Na sequência, fez uso da palavra a Vereadora
Sônia Regina Rodrigues. “Boa noite, senhor presidente. Boa
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noite Mesa, vereadores e vereadora. Quero, primeiramente,
cumprimentar uma visitante nossa, Fátima. É um prazer tê-la
conosco. E para quem não a conhece, ela faz parte do
Conselho a Mulher Empresária, da ACIMM. É uma honra,
para nós, recebê-la, aqui. Fátima traz um convite a todos os
vereadores. No dia 08 de novembro, de 2019, às 19h30, na
sede da ACIMM, haverá palestra sobre feminicídio. Para
quem não sabe, no Brasil, tínhamos estatísticas, até o ano
passado, de oito mortes/dia. Hoje, a estatística aumentou,
sendo doze mulheres assassinadas, por dia. Isto é algo, que
nos chama à atenção. Eu trabalho, na Polícia, e posso dizer a
vocês, que, em todos os plantões, que eu faço, na madrugada,
existe a violência contra a mulher. Isto é pouco divulgado,
mas as mulheres sofrem muito, com a violência. Acho
interessante a palestra, para quem puder comparecer, e haverá
um juiz, abordando o assunto, enriquecendo o nosso
conhecimento, e até, ele poderá ajudar, em algo. Um segundo
item, que gostaria de dizer, a vocês, é sobre minha ida à
Brasília, no dia 24 de outubro. Aos que me conhecem, sabem,
que vivi vinte anos, morando, em rua de terra, na minha casa
não passava rede de esgoto e nem havia encanamentos, o que
tínhamos era a fossa e o poço. Eu vivi muito tempo de minha
vida assim e sei o que é viver, numa luta, como esta. Isto me
fez pensar, com muito carinho, e, quando me candidatei à
vereadora, pensei, no pessoal do Parque das Laranjeiras e, por
diversas vezes, estive, naquele lugar, antes de ser eleita.
Quando eleita, tive o privilégio de ter algumas pessoas,
acompanhando minha posse, porque elas acreditavam, que eu
as poderia ajudar. E a conquista, que está acontecendo, hoje, a
respeito desse financiamento, do Executivo, junto à Caixa
Econômica Federal, para favorecer o Parque das Laranjeiras e
outros pontos da cidade, está acontecendo, através do
Executivo, porque nós, vereadores, não podemos fazer
empréstimos, e não podemos construir, porque, quem executa
e quem faz é o Poder Executivo e nunca escondi isso de
ninguém. Hoje, aqui, o Vereador Moacir Genuário falava
sobre o dia 28 de julho, deste ano. A pedidos, ele também se
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juntou, com o Vereador Tiago César Costa, na luta, para que
esse empréstimo fosse conquistado, para o Parque das
Laranjeiras, e cabe a nós lembrarmos, que o Vereador Luís
Roberto Tavares luta, há muitos anos também, então, o Parque
das Laranjeiras não é uma luta de uma pessoa só, e sim, de
muitos. Aquele povo sofre, há quase 40 anos, e, no ano
passado e neste também, estivemos no Cidade Legal. Fomos
eu, Vereador Cristiano Gaioto, Vereador Gérson Luíz Rossi,
Vereador André Alberjante Mazon, Vereador Luís Roberto
Tavares também, foi, junto, estava até Di Martini conosco.
Quando chegamos lá, Vereador Luis Roberto Tavares era
conhecido por todos e o tratavam, pelo nome. Era minha
primeira visita e por ali, já se via, o quanto aquele local havia
sido visitado, por ele, e até hoje, o Parque das Laranjeiras não
tinha acontecido. Eu consegui, por duas vezes. Vocês devem
lembrar, que eu enchi esse Plenário, de pessoas, do Parque das
Laranjeiras, e também, levei pessoas, dentro do Gabinete do
prefeito, para pressionar, para que isso acontecesse. Até esse
ponto, cabe a mim, como vereadora, cabe-me batalhar por
isso. Eu trouxe um deputado, que saiu de Brasília, para pisar
nas terras do Parque das Laranjeiras, para ver, como estava, e
dia 20 de março, deste ano, estava, em Brasília, mais uma vez,
levando fotos e ofícios. Estava, dentro do Ministério das
Cidades, com o ministro e também, com o deputado Ricardo
Isar, e, naquela ocasião, de março, o ministro falou que,
através das fotos, que eu levei a ele, e estava também, com o
livro do Flávio, que havia comprado, uma vez, no ICA,
mostrando a realidade daquele povo, que há mais de 40 anos
não tem estrutura, e lá, em março, ele havia dito, que, quando
os papéis chagassem nas mãos dele, ele apoiaria e seria
assinado, e o Deputado Ricardo Izar dizia, que não deixaria o
ministro se esquecer daquilo. Meu pedido, naquela ocasião, é
que eu gostaria, de ter a honra, de ver a assinatura e ele o fez.
Quando o Deputado Ricardo Izar me ligou e disse, que a
assinatura iria sair, fui, por meios próprios, não pedi nada à
Câmara. Fui de avião, para lá, e com meus próprios meios. Fui
ver a assinatura, na minha frente. Fiquei muito contente, mas,
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reconheço, que não foi mérito apenas meu, porque sei, que
aqui, mesmo aqueles que não foram até o Parque das
Laranjeiras, como vereadores, que conheceram o bairro
comigo, sei, que o desejo das pessoas daqui, vereadores, sem
excessão, é que o Parque das Laranjeiras aconteça. E o Parque
das Laranjeiras não termina. na rua 31, há mais de cinquenta
ruas. Nossa luta não pode acabar agora. Eu comecei, dia 01 de
janeiro de 2017, por todas as ruas, não só até a Rua 31.
Também fiscalizarei e acompanharei essa verba, que, se Deus
quiser, chegará sim, para que aconteça, até a última rua, do
Parque das Laranjeiras, porque é isso, que aquele povo
merece, pois quarenta anos não são quatro meses. Presidente,
obrigada”. Com a palavra, o Vereador Tiago César Costa: “Já
fiz meus cumprimentos, na primeira fala, agora, irei direto, aos
assuntos. Primeiramente, quero parabenizar a Tucurense, pelo
campeaonato e por ser campeã. Ontem, eu e o Vereador
Moacir Genuário estávamos juntos, e tivemos que optar, por
ver a Esquadrilha da Fumaça, ou ver a Tucurense e Vila
Chaib, na final do Campeonato Amador. Eu gosto de esporte e
Vereador Moacir Genuário é ex-jogador. Fomos prestigiar a
final do nosso amador, e ver aquele local, lotado de pessoas,
com uma final excelente, pessoal participativo, junto, com a
cobertura esportiva da cidade. Isto nos incentiva ainda mais, a
lutar pelo esporte, em Mogi Mirim, fazendo, com que essa
pasta tenha mais receita e que possa, cada vez mais, aprimorar
o nosso futebol amador, os nossos esportes, as nossas quadras,
que precisam de reparos. Meus parabéns à equipe Tucurense,
campeã, e Vila Chaib, pela participação, pelo segundo
colocado, por ser vice-campeã. Parabéns, ao Bombarda, ao
Carlão, ao pessoal da Tucurense. Um grande abraço e
parabéns, a todos os jogadores, alguns amigos meus de
infância, os quais tive a felicidade de ver ali, tais como, o
Neneca. Um grande amigo meu, irmão do Canu, um abraço
para vocês. Com relação a um problema sério, na área de
segurança pública, que estamos enfrentando, nesse momento,
onde a guarda civil Municipal está sem o colete à prova de
balas, pois está vencido. Fizeram uma notificação à prefeitura,
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que iriam até parar os serviços, por conta disto. Espero, que o
Secretário de Segurança Pública e o Prefeito Carlos Nelson
Bueno, os responsáveis, por essa falta de equipamentos, para a
nossa guarda municipal, tomem providências, porque os
nossos guardas municipais não podem ficar sem esse colete.
Eu recebi a notificação, que o próprio sindicato mandou, ao
prefeito, cobrando esses coletes à prova de balas, e foi falado,
para eles, que o colete seria comprado somente, no ano que
vem, e eu espero, que isso não aconteça, que seja comprado,
com emergência, e até foi um requerimento, que o Vereador
Manoel Palomino fez, mas fui informado e recebi a
notificação e não poderia me furtar aqui, de apoiar os guardas
municipais e os equipamentos, que eles precisam, para
trabalharem, com dignidade. Nós temos que fortalecer a
segurança pública, na cidade, de Mogi Mirim, e guarda
municipal, sem equipamento adequado, não pode ficar
correndo risco, nas ruas de nossa cidade, e que olhem, com
atenção, a essa situação, que está acontecendo, agora, neste
momento, na cidade de Mogi Mirim. Quero também, deixar
aqui, a questão, de que não voltei a falar, sobre o Parque das
Laranjeiras, de tudo que fizemos. Fomos, com o prefeito, para
Brasília, e estivémos, com o Ministro Alexandre Baldi,
intermediados, que fomos, pelo Deputado Baleia Rossi. Acho,
que a ética começa, por nós. Não adianta todos falarem, em
Bolsonaro, e há muitos picaretas escondendo-se, atrás de Jair
Bolsonaro, hoje. Tem muito safado, que ajudou a destruir
Mogi Mirim, escondendo-se, hoje, atrás de Jair Bolsonaro e
pensando, em 2020, pensando, em voltar, com os gafanhotos,
e estão lá, grintando: “Bolsonaro, Bolsonaro”. Por isso, digo,
que a ética e a moral começam por nós. Há muitas mentirinhas
escondidas, muita gente deturpando, o que fizemos, em
Brasília, para os moradores do Parque das Laranjeiras.
Chegaram, para mim, várias vezes, vários vídeos, várias
pessoas falando, que foi tal pessoa, que conquistou. Não
interessa, quem conquistou, eu e o Vereador Moacir Genuário
sabemos, que colocamos a mão, na massa. Levamos o
prefeito, até o Ministério das Cidades, onde o ministro falou,
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na frente do prefeito, comprometendo-se a assinar isto.
Fizemos a nossa parte, com o Deputado Baleia Rossi. Não
fomos somente uma vez, no Ministério das Cidades, mas sim,
trinta vezes, e temos lá, dentro, um cargo comissionado, que
nos orientou, durante todo esse tempo, em contato, com a
Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades,
dizendo-nos, o que a prefeitura precisava fazer, com a Caixa,
para ter esse financiamento aprovado. Quando Vereador
Moacir Genuário disse aqui, “conhecereis a verdade e a
verdade vos libertará”, esta é a verdade, que estou falando
aqui, na Tribuna, não importa quem fez, ou deixará de fazer, o
que importa, é que o povo saiba a verdade e que, os moradores
do Parque das Laranjeiras não sejam enganados, com falsos
profetas e falsas colocações, para deturpar o que fizemos lá.
Eu conheço muito bem o Parque das Laranjeiras, para quem
falou, que eu nunca havia pisado lá, conheço muito bem o
Projeto Maguila, onde pisei, com missionários americanos,
várias vezes, no Parque das Laranjeiras, e ainda há morador,
que fala “que você nem sabe o que é Parque das Laranjeiras,
que nem sabe o que você está fazendo lá”. Mas, eu conheço
muito bem moradores do Parque das Laranjeiras e os seus
projetos, e já pisei lá, muitas vezes, e não preciso ficar
falando: “eu morei lá, fui do projeto Maguila, fiz ato
beneficiente lá, dentro”. Não preciso dizer isto, mas
“conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Não preciso
pegar carona, em ninguém, para poder mostrar meu trabalho,
dentro dessa Casa de Leis. O que importa, para mim, é o povo
beneficiado e a verdade prevalecendo aqui, neste lugar. Muito
obrigado e boa noite, senhor presidente”. Como não houvesse
mais oradores inscritos, para falar, em “Explicação Pessoal”, o
Sr. Presidente determinou fosse guardado um respeitoso
MINUTO DE SILÊNCIO, pelo passamento dos senhores
Antônio dos Santos Cerqueira, Ema Bizigatto do Prado,
Maria Lichtscheidl de Moraes, Amália Bernardi da Silva,
José Luiz Franco do Reis, José Maria Rodrigues Zorzetto,
Adail Couto Paes, falecidos, recentemente. Cumprida dita
providência e nada mais a ser tratar, o Sr. Presidente,
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Vereador Jorge Setoguchi, agradeceu a presença de todos e,
sob a proteção de Deus, encerrou os trabalhos da presente
Sessão às 22h05 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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