CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA DÉCIMA SEXTA (16ª) SESSÃO ORDINÁRIA

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto
Tavares.

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano dois mil e
dezenove, realizou-se, na Sala das Sessões "Vereador Santo
Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo
Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino;
secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares, a
Décima Sexta (16ª) Sessão Ordinária do Terceiro (3º) 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 24 de
maio de 2019. 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), Fábio de Jesus
Mota (05), Geraldo Vicente Bertanha (06), Gérson Luiz Rossi
Júnior (07), Jorge Setoguchi (08), Luís Roberto Tavares (09),
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino (10), Marcos
Antonio Franco (11), Maria Helena Scudeler de Barros (12),
Moacir Genuario (13), Orivaldo Aparecido Magalhães (14),
Samuel Nogueira Cavalcante (15), Sônia Regina Rodrigues
(16) e Tiago César Costa (17), conforme, aliás, se vê das
respectivas assinaturas apostas na Folha de Presença Registro de Comparecimentos e Faltas dos Srs. Vereadores às
Sessões da Câmara, anexa ao final da presente ata, o Sr.
Presidente deu por iniciados os trabalhos da presente sessão.
Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo
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106, da citada Resolução, convidou o Vereador Marcos
Antônio Franco, 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 a ata da Décima Quarta
(14ª) sessão ordinária, realizada em 13 de maio de 2019, a
qual depois de achada conforme e aprovada, foi devidamente
assinada pelos Vereadores Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino e Luís Roberto Tavares, respectivamente, o
Presidente e o 1º Secretário. Na sequência deu ciência à Casa,
através de leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei nº 44,
de 2019, de autoria da Vereadora Sônia Regina Rodrigues,
“dispondo sobre o Programa de redução Gradativa do Número
de Veículos de Tração Animal, no Município de Mogi Mirim,
e dando outras providências”; (ao exame das Comissões
Permanentes); 2. Projeto de Lei nº 49, de 2019, de autoria do
Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado
de Mensagem nº 45/2019, datada de 16/05/2019, objeto do
Ofício nº 45/2019, de igual data, “dispondo sobre a abertura
de crédito Adicional especial, no valor de R$ 6.500,00”; (ao
exame das Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º
do Regimento Interno); 3. Projeto de Lei nº 50, de 2019, de
autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno,
acompanhado de Mensagem nº 46/2019, datada de
17/05/2019, objeto do Ofício nº 46/2019, de igual data,
“dispondo sobre doação de bem público, de propriedade do
Município de Mogi Mirim, ao Serviço Autônomo de Água e
Esgotos – SAAE de Mogi Mirim, e dando outras
providências”; (ao exame das Comissões Permanentes,
conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 4. Projeto de
Lei nº 51, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim,
Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº
47/2019, datada de 21/05/2019, objeto do Ofício nº 47/2019,
de igual data, “instituindo o Plano de Arborização Urbana, no
Município de Mogi Mirim, e dando outras providências”; (ao
exame das Comissões Permanentes); 5. Projeto de Lei nº 53,
de 2019, de autoria do Vereador Tiago César Costa, “criando
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o Programa Poder Legislativo Vai à Escola, estabelecendo
critérios, para aproximação da Câmara Municipal de Mogi
Mirim, aos alunos da rede municipal de ensino”; (ao exame
das Comissões Permanentes); 6. Projeto de Lei nº 54, de 2019,
de autoria do Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior, “dispondo
sobre a alteração do Artigo 11, da Lei Ordinária nº 5790, de
23 de junho de 2016, que dispôs sobre a organização das
Feiras Livres e do Produtor, no Município de Mogi Mirim ”;
(ao exame das Comissões Permanentes); 7. Balancete da
Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim,
“referente ao mês de abril de 2019”; (ao exame da Comissão
de Finanças e Orçamento). Ainda com os Ofícios nsº 45, 46,
47/2019, o Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou fossem
os Projetos de Lei nºs 49, 50 e 51/2019 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
297/2019 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos
Nelson Bueno, juntamente com as Secretarias Competentes,
que estude a possibilidade de promulgação da minuta de lei
anexa, a qual: “Dispõe sobre o Programa Bem-Estar Animal”
e dá outras providências, discutida em Audiência Pública
realizada no último dia 02 e nos encaminhe a resposta quanto
a viabilidade ou não da proposta. Autoria: SÔNIA REGINA
RODRIGUES. Requerimento Nº 316/2019 - Assunto:
REITERO REQUERIMENTO NÚMERO 352/2018 AO
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO,
PARA QUE JUNTO À SECRETARIA COMPETENTE,
PROVIDENCIE A LIMPEZA COMPLETA DO LAGO
LOCALIZADO NA PARTE DE CIMA DO ALGO
PRINCIPAL DO COMPLEXO LAVAPÉS. Autoria: CINOÊ
DUZO. Requerimento Nº 317/2019 - Assunto: Requer ao
Exmo. Prefeito Carlos Nelson Bueno, esclarecimentos acerca
do valor descontado da verba MAC, a título de empréstimo,
mencionando qual o valor descontado na fonte e se este ainda

3

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

está sendo efetuado. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA,
MOACIR GENUARIO, MARIA HELENA SCUDELER DE
BARROS, MARCOS ANTONIO FRANCO. Requerimento
Nº 318/2019 - Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Carlos
Nelson Bueno, relatório detalhado de pagamentos efetuados a
todos os jornais impressos, inclusive jornal oficial, onde a
prefeitura fez ou faz publicações do ano de 2017 até a
presente data e nos encaminhe a cópia das notas fiscais destes
pagamentos. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento
Nº 319/2019 - Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, LISTAGEM
DETALHADA DE MÉDICOS E SERVIDORES QUE
ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E
NOS POSTOS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
(ESF) DE MOGI MIRIM. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Requerimento Nº 320/2019 - Assunto: Requer ao prefeito
municipal junto à secretaria competente que se realize estudos
urgentes para instalação de dispositivos de segurança entre o
cruzamento da rua Maestro Azevedo e Praça Duque de
Caxias. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA.
Requerimento Nº 321/2019 - Assunto: REQUEIRO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO,
INFORMAÇÕES
REFERENTES
A
EXAMES
LABORATÓRIAS REALIZADOS NAS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, QUANTO AO
TEMPO DE AGENDAMENTO DA COLETA E O TEMPO
DE RETIRADO DO DIAGNÓSTICO PELO MUNÍCIPE.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 322/2019 Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO, INFORMAÇÕES SOBRE O
PROJETO E CRONOGRAMA DE REFORMA DO POSTO
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO GABRIELZINHO,
FECHADO A MAIS DE 4 ANOS, LOCALIZADO NA
ZONA RURAL, BEM COMO A PREVISÃO DE
REABERTURA DO PSF. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Requerimento Nº 323/2019 - Assunto: Requer ao Exmo.
Prefeito Carlos Nelson Bueno, relatório detalhado do atual
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extrato financeiro da conta corrente que contabiliza a CIP
(Contribuição de Iluminação Pública), quanto foi
desvinculado desta conta e quanto foi gasto deste valor
desvinculado.
Autoria:
TIAGO
CÉSAR
COSTA.
Requerimento Nº 325/2019 - Assunto: Requer ao Ilmo.
Prefeito Sr. Carlos Nelson Bueno, para que junto a Secretaria
competente realize um estudo para a desapropriação da área
da Empresa Ambev. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA
CAVALCANTE. Requerimento Nº 326/2019 - Assunto:
Requer ao Presidente da Comissão de Infraestrutura da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Exmo.
Senhor Deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira a
possibilidade da realização de Audiência Pública da referida
Comissão no plenário da Câmara Municipal de Mogi Mirim
para debater o projeto de Lei nº 441/2018, que aguarda
parecer desta comissão. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE
MAZON. Requerimento Nº 327/2019 - Assunto: REQUEIRO
AO
EXMO.
SENHOR
PREFEITO
MUNICIPAL
ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO AO EXMO.
SENHOR SECRETÁRIO, DE DA SAÚDE DO ESTADO DE
SÃO PAULO DR. JOSÉ HENRIQUE GERMANN AO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI MIRIM,
ESTUDOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CEREST
(CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR) EM MOGI MIRIM. Autoria: GERSON
LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 328/2019 Assunto: Requer informações sobre o atendimento da
indicação n° 79/2019, visando o retorno das feiras semanais
de doação dos animais que se encontram no Programa BemEstar Animal aptos a adoção. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº
329/2019 - Assunto: Solicito Exmo. Senhor Prefeito
Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, juntamente com as
Secretarias Competentes, que informe a situação da
infraestrutura faltante no Distrito Industrial Luís Torrani e a
possibilidade de implantação de Iluminação Pública em toda
as suas vias em especial na marginal da SP 340, extensão da
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Av. Romário Schincariol e da Rua Dr. José Francisco de
Gurjão. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR.
Requerimento Nº 330/2019 - Assunto: Requer informações do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson
Bueno, se há previsão de abertura de concurso público para os
cargos abaixo descritos. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº
331/2019 - Assunto: Reitera ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno: a retomada da
construção do estande de tiro da Guarda Civil Municipal,
possibilitando a criação de um Centro de Treinamento Tático
de Mogi Mirim. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA
DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 332/2019 Assunto: Reitera ao Excelentíssimo Prefeito, Carlos Nelson
Bueno, sobre a viabilidade de atendimento da indicação n°
14/2017 e requerimento n° 349/2017: objetivando incentivo
fiscal às Empresas que concederem o primeiro emprego aos
jovens mogimirianos. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. O Requerimento nº
293/2019, de autoria da Vereadora Sônia Regina
Rodrigues, “requerendo ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
Carlos Nelson Bueno, informações referentes ao empréstimo
destinado ao Parque Laranjeiras e a possibilidade de
contemplar o restante das ruas não mencionadas no projeto
atual”, teve sua discussão solicitada, pelo Vereador Moacir
Genuario, conforme dispõe o Artigo 152, § 3º; combinado
com o Artigo 153, IX, do Regimento Interno; (à Ordem do Dia
da próxima sessão). Na sequência, o Sr. Presidente deu por
aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes
INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:
Indicação Nº 522/2019 - Assunto:
SOLICITO AO
EXECUTIVO MUNICIPAL OPERAÇÃO TAPA BURACO
NA RUA AMAZONAS, SANTA CRUZ Autoria: MARIA
HELENA SCUDELER DE BARROS; Indicação Nº 523/2019
- Assunto: INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA
QUE
JUNTO
À
SECRETARIA
COMPETENTE,
PROVIDÊNCIE A LIMPEZA DA BOCA DE LOBO DA
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RUA RIO DE JANEIRO, BAIRRO SANTA CRUZ. Autoria:
MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS; Indicação Nº
525/2019 - Assunto: SOLICITO AO EXECUTIVO
MUNICIPAL ESTUDOS PARA MELHORAR O TRANSITO
NO CRUZAMENTO DA AVENIDA 22 DE OUTUBRO
COM A AVENIDA BRASIL. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 526/2019 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE,
IMEDIATA
MANUTENÇÃO
NO
PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA BENJAMIN
CONSTANT, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA CRUZ.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 527/2019 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE,
IMEDIATA
MANUTENÇÃO
NO
PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA FORTUNATO
PASCHOAL POLETINI, LOCALIZADA NO BAIRRO
SANTA CRUZ. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação
Nº 528/2019 - Assunto: INDICO AO EXMO. SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, PARA
QUE INTENSIFIQUE A FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO
NOTURNO, DISPONIBILIZANDO FISCAIS EM EVENTOS
PROMOVIDOS PELAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO
NOSSO MUNICÍPIO, GARANTINDO A EXCLUSIVIDADE
DE EXPLORAÇÃO DE BARRACAS DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM PROL DESTAS ENTIDADES.
Autoria: MOACIR GENUARIO. Indicação Nº 529/2019 Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA COMPETENTE, QUE SEJA EFETUADA A
LIMPEZA E ROÇAGEM DO MATO NA PRAÇA,
LOCALIZADA NO JD. QUARTIERI, QUE ABRANGE
TRÊS RUAS: DR. HUBERT BUCCI, WILSON KOTSURA
E PROFª. ELIZENA LEONELLO BUCCI. Autoria: MOACIR
GENUARIO. Indicação Nº 530/2019 - Assunto: INDICO
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PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
VEREADOR ESTANISLAU DIAS, NO EUGÊNIO MAZON.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
531/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA MARIA MILANI
BONALDO, NO JARDIM SBEGHEN. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 532/2019 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE MANUTENÇÃO NO LEITO CARROÇÁVEL DA
AVENIDA BELA VISTA, NO JARDIM PARQUE REAL.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
533/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria de Obras,
Habitação e Serviço: providências para viabilizar a limpeza,
corte de mato e retirada de entulho da Rua Vereador José
Bueno Monteiro e ruas adjacentes, Bairro Novacoop. Autoria:
MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO.
Indicação Nº 534/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA
NOS TERRENOS E ÁREAS VERDES LOCALIZADOS
NOS ARREDORES DA EMEB VEREADORA TEREZINHA
DA SILVA OLIVEIRA. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 535/2019 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE RECUPERAÇÃO NO MEIO FIO DA RUA
VEREADOR JOSÉ B. MONTEIRO NO JARDIM
NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 536/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA E
RECOLHIMENTO DE DESCARTES NO PASSEIO
PÚBLICO DA RUA VEREADOR JOSÉ B. MONTEIRO NO
JARDIM NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 537/2019 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
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FRANCISCO MANARA, NO JARDIM NOVACOOP.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
538/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA DR. LUCIO C.
DO PRADO, NO JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 539/2019 - Assunto:
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através
de Secretaria Municipal competente a limpeza dos canteiros e
retirada de entulhos, mato e lixo na Praça localizada na rua
José Lovo nº 98 - Jardim Aurora. Autoria: GERSON LUIZ
ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 540/2019 - Assunto:
SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE
ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA COMPETENTE,
REALIZE SERVIÇOS E OBRAS DE “RECUPERAÇÃO DO
PAVIMENTO/ RECAPEAMENTO”, NA RUA ORESTES
MANARA E RUA JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE
JUNIOR, PARQUE DA IMPRENSA. Autoria: GERSON
LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 541/2019 - Assunto:
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através
de Secretaria Municipal competente que seja realizada serviço
de recuperação do calçamento da Praça 1º de Maio – Centro.
Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº
542/2019 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal através de Secretaria Municipal competente a
limpeza dos bueiros do Bairro Parque do Estado II, em
especial da Avenida Vereador Antônio Carlos de Oliveira
Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº
543/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria de Obras
e Planejamento: estudos e providências para viabilizar o
asfaltamento da Avenida Prefeito Antônio Tavares Leite,
Parque da Empresa. 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 116/2019 - Assunto:
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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À
AAPMM (ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DE MOGI MIRIM), ATRAVÉS DE SEU
PRESIDENTE E TODA DIRETORIA, PELA REALIZAÇÃO
DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES,
OCORRIDO NO DIA 19 DE MAIO, EM MOGI MIRIM.
Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 117/2019 - Assunto:
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR
PROFESSOR JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA SILVA,
OCORRIDO NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, EM MOGI
MIRIM. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 118/2019 Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO
SENHOR ALFREDO OTÁVIO BARROS MILANO,
OCORRIDO DIA 19 DE MAIO DE 2019. Autoria: MARIA
HELENA SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 119/2019 Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS
PELO 31º ANIVERSÁRIO DA IGREJA MISSÃO
ASSISTENCIAL “PAZ E VIDA” DE MOGI MIRIM,
PARABENIZANDO TODOS OS MEMBROS DESTA
RENOMADA IGREJA, NA PESSOA DO APÓSTOLO
VILMAR DACAMPO E APÓSTOLA SUELI SIQUEIRA
DACAMPO. Autoria: MOACIR GENUARIO. Moção Nº
121/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO
DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO SENHOR
FÁBIO ROBERTO DELFINO OCORRIDO NO ÚLTIMO
DIA 23 DE MAIO DE 2019. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Moção Nº 122/2019 - Assunto: MOÇÃO DE
PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO
FALECIMENTO DO SENHOR CARLOS ALBERTO
FERREIRA, OCORRIDO 22 DE MAIO DE 2019. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 123/2019 - Assunto:
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A
GUARDA CIVIL MUNICIPAL E AO GRUPO DE
OPERAÇÕES COM CÃES DE MOGI MIRIM, PELOS 10
(DEZ) ANOS DO CANIL MUNICIPAL COMEMORADO
DIA 26 DE MAIO DE 2019. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI
JUNIOR. A seguir, o Sr. Presidente colocou à disposição dos
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Srs. Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios
nºs. 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761,
762, 763, 764, 765, 766, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784,
785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796,
797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808,
809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820,
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832,
833, 834, datados de 14, 15, 17, 21, 23, 24 E 27 de maio de
2019, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito
Municipal, José Augusto Francisco Urbini, respectivamente,
respondendo a respeito do Requerimento nº 299/2018;
Requerimento nº 211/2018; Requerimento nº 245/2019;
Requerimento nº 195/2019; Requerimento nº 217/2019;
Indicação nº 100/2019; Indicação nº 403/2019; Requerimento
nº 236/2019; Indicação nº 378/2019; Requerimento nº
251/2019; Requerimento nº 229/2019; Requerimento nº
190/2019; Requerimento nº 191/2019; Requerimento nº
192/2019; Requerimento nº 237/2019; Requerimento nº
216/2019; Indicação nº 1295/2018; Indicação nº 1296/2018;
Indicação nº 206/2018; Indicação nº 1236/2018; Indicação nº
1252/2018; Requerimento nº 535/2018; Indicação nº
1276/2018; Indicação nº 1281/2018; Indicação nº 1287/2018;
Indicação nº 1289/2018; Indicação nº 1237/2018;
Requerimento nº 214/2017; Requerimento nº 204/2017;
Indicação nº 1321/2018; Indicação nº 725/2018;
Requerimento nº 1144/2018; Indicação nº 1110/2018;
Indicação nº 1112/2018; Indicação nº 1298/2018; Indicação nº
1241/2018; Indicação nº 1242/2018; Indicação nº 1244/2018;
Indicação nº 1246/2018; Indicação nº 1250/2018; Indicação nº
1283/2018; Indicação nº 160/2018; Indicação nº 270/2019;
Indicação nº 085/2019; Requerimento nº 187/2019;
Requerimento nº 119/2019; Indicação nº 198/2019; Indicação
nº 199/2019; Indicação nº 253/2019; Indicação nº 255/2019;
Indicação nº 257/2019; Indicação nº 258/2019; Indicação nº
259/2019; Indicação nº 242/2019; Indicação nº 223/2019;
Indicação nº 224/2019; Indicação nº 225/2019; Indicação nº
226/2019; Indicação nº 227/2019; Indicação nº 228/2019;
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Indicação nº 229/2019; Requerimento nº 234/2019; Indicação
nº 230/2019; Indicação nº 234/2019; Indicação nº 238/2019;
Indicação nº 290/2019; Indicação nº 291/2019; Indicação nº
289/2019; Indicação nº 287/2019; Indicação nº 288/2019;
Indicação nº 276/2019; Requerimento nº 283/2019, desta
Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos Senhores
Vereadores interessados). Não havendo mais proposituras, ou
quaisquer outros documentos, para serem levados ao
conhecimento do Plenário, fez uso da palavra, Questão de
Ordem, o Vereador Marcos Antônio Franco, para solicitar,
antecipação da Tribuna Livre para aquele momento, no
“Expediente”, pedido que foi submetido a votos, pelo
presidente, a aprovado, unanimemente, pelo Plenário. Ato
contínuo, o Sr. Presidente passou à parte dos trabalhos
reservada à “TRIBUNA LIVRE”, e deu ciência à Casa da
existência de orador regularmente inscrito para uso de Tribuna
Livre, conforme Artigo 116, do Regimento Interno, e
Resoluções nºs. 135/89, 223/99 e 241/02. Desta forma, o Sr.
Presidente da Câmara convidou para que adentrasse ao
Plenário o senhor Alex Braz de Lima, o qual versou acerca de
Desapropriação de Moradias em Áreas de Preservação
Permanente - APPs, cujo discurso foi gravado em formato
digital, à disposição nos arquivos da casa por trinta dias. Para
a “Tribuna Livre”, o Sr. Presidente da Câmara suspendeu a
Sessão às 19h03, para reabri-la, posteriormente, às 19h40. Ato
contínuo, o Sr. Presidente facultou o uso da palavra no
“Expediente”, anunciando os oradores inscritos, conforme §
6º, do Artigo 111, do Regimento Interno. Com a palavra,
Vereador Samuel Nogueira Cavalcante: desistiu. Com a
palavra, Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Já fiz meus
cumprimentos aqui, mas quero cumprimentar, de uma forma
muito especial, ao Professor Aloísio, meu professor do
colegial, e é um prazer tê-lo conosco, aqui, pastor Cláudio,
Célia, do Coopervida, Lucineide, do projeto Maguila, que está
sempre presente, obrigada a todos. Quero falar hoje sobre o
ocorrido no Zerão, a “remada do bem”, e quero parabenizar
Ron Santigado, idealizador dessa remada, a presença das
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pessoas que ali estiveram. Ocorreu uma coisa que me
entristeceu, a retirada de lixo foi maior do que a anterior,
havia até sofá jogado, naquele local, as pessoas não
entenderam o recado, foi um trabalho voluntário, de pessoas
empenhadas, que deixaram suas famílias, seus lares, suas
casas, para fazerem a limpeza de um local público, que é
nosso e nos pertence. É um desrespeito muito grande, porque
a quantidade de lixo aumentou, as pessoas precisam repensar
no que fazem, e o lixo, que trazem de suas casas, precisa ser
levado de volta, o que é comprado na rua, é necessário que
guarde, para descarte, em local correto. Parabéns a todos que
se empenharam, que trabalharam, havia pessoas de cidades
vizinhas para ajudar, parabéns, foi um trabalho excelente.
Quero parabenizar também Vereador Orivaldo Aparecido
Magalhães, pela sua audiência pública, na quarta-feira
passada, sobre os autistas, e devemos lembrar, que Mogi
Mirim tem uma lei contra a queima de fogos, com estampidos,
estamos no mês de junho, uma época de muitas festividades.
Sabemos que a lei proíbe a queima de fogos, com estampidos,
e autistas são muito prejudicados com esse barulho, não só
eles, mas pessoas idosas, animais, os quais defendo muito, é o
momento de relembrarmos, podemos sim, soltar fogos, e com
brilho é muito mais bonito, e não incomoda a saúde de
ninguém, não faltando com respeito ao próximo, espero que as
pessoas não precisem lembrar, que é uma lei, e sim uma
educação que todos nós podemos alcançar e respeitar.
Agradeço também a aprovação do requerimento, a indicação
que fiz ao excelentíssimo prefeito, sobre a alteração da lei, a
qual abrange o BEA – Bem-Estar Animal, sugerida, em
audiência pública, com a presença de vários vereadores, os
quais também assinaram a propositura, ao prefeito, retirando o
Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente,
transferindo-o para a Secretaria de Saúde, sendo ela a
secretaria mais competente, que contém mais recursos e
condições de atendimento, e não pedimos exclusividade para
Mogi Mirim, não, é em nível nacional. Participo de várias
convenções e todos falam no mesmo assunto, que a causa
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animal deve pertencer ao setor de saúde, espero que, em
breve, essa indicação retorne à esta Casa de Leis, para ser
aprovada. Bom, é isso que tinha a dizer no momento, para
vocês, muito obrigada e boa noite”. Com a palavra, Vereador
Tiago César Costa: “Boa noite, senhor presidente, colegas
vereadores, vereadoras, público presente, imprensa e
internautas. Hoje quero dizer à família de nosso grande
Vereador Luiz Roberto de Souza Leite, que estamos em
oração por sua vida e sua saúde, esperamos que ele se
recupere, em breve, e esteja de volta, nesta nossa Casa de
Leis, e com todo respeito ao Vereador Fábio Mota, mas que
nosso querido Chupeta esteja com nossas orações e, pela fé,
eu creio, que o senhor Chupeta estará aqui, em breve. Quero
colocar aqui uma questão, referente ao governo, que deixa a
desejar, no sentido de prefeito e secretarias. Fiz 168
indicações, recebi 80 respostas, fiz 119 requerimentos,
pedindo contratos e informações do governo, e recebi 67
respostas, 50% de tudo que faço não obtenho respostas, por
conta disto, quero deixar esse pedido ao Vereador Orivaldo
Aparecido Magalhães, líder do governo, para que o senhor
leve aos secretários, para que tenham um pouco mais de
respeito com os vereadores desta Casa, secretários que,
depois, reclamam, quando eu chego nas secretarias, para
fiscalizar, pedir documentos e ter que entrar lá, dentro, sendo
que pedimos, para evitar transtornos causados dentro de uma
secretaria, atrapalhando o andamento do trabalho desses
secretários. Quero deixar esse pedido ao senhor, pois o
senhor, hoje, é o líder do prefeito, e que leve para ele, e vi que
o senhor, em algumas sessões, reiterou pedidos, e isso é sinal
que o senhor também não está sendo atendido, é complicado
quando vemos um governo que não consegue dialogar com a
Câmara, não conseguindo andar com nossos pedidos, com
nossos projetos, fiscalização e com a prerrogativa de cada
vereador. Essa é uma colocação que faço, e gostaria que fosse
atendida, caso contrário, serei obrigado a tomar alguma
atitude, pois isso está em nossa Lei Orgânica, e temos
previsão legal para tudo isso, buscando a promotoria, o
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pessoal diz que não há diálogo, e gostaria, primeiramente, de
deixar esse pedido aqui, hoje, para que venham as respostas,
aquilo que os vereadores pedem, que seja enviado para esta
Casa, num prazo razoável, para que possamos fiscalizar e
mostrar o serviço que o vereador faz, porque, para mim, a
fiscalização é a mais importante. Quero colocar que, ontem,
eu, Vereador Moacir Genuário, Vereador Geraldo Bertanha,
Carlinhos, assessor de Vereador André Albejante Mazon e
Nelsinho, assessor de Vereador Marcos Antônio Franco,
estivemos na Aparecidinha, para cumprimentarmos os
jogadores de lá, pelo tricampeonato e pelo jogo brilhante, e eu
tive a felicidade de os ver sendo tricampeões, parabéns aos
jogadores. Eu e Vereador Moacir Genuario fomos para
Martim Francisco, na parte da tarde, na final do jogo entre
Martim e Piteiras, este que se consagrou campeão, meus
cumprimentos por serem campeões. Tenho amigos, nos quatro
times que jogaram. Parabéns também, Jardim Soares, ao time
Martim Francisco, pela brilhante partida e por serem vicecampeões. Quero comentar sobre a linda homenagem, feita
para Guilherme Dovigo, sendo a mais importante e
emocionando a todos que ali estavam, vendo a família dele,
como mãe, pai, irmã, irmão, ex-namorada, recebendo a placa
em homenagem, permanecendo até o final, entregando as
medalhas, o troféu, é algo que meche muito conosco, um rapaz
muito novo, mas sabemos que nossas vidas estão nas mãos de
Deus, e, muitas vezes, não somos nada, basta-se um suspiro
para que tudo se acabe. Quero deixar meus cumprimentos
também, ao Secretário de Esportes, por essa linda homenagem
ao trabalho feito, na copa rural, tanto no aspirante, como no
titular. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite”. Com a
palavra, Vereador Alexandre Cintra: “Boa noite,
excelentíssimo senhor presidente, membros da Mesa, senhoras
vereadoras, senhores vereadores, público presente e imprensa,
boa noite a todos. Atendendo ao pedido de Vereador Geraldo
Vicente Bertanha, convoco a todos para a reunião da
Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e
Educação, para tratarmos sobre a pauta: “área de preservação
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permanente - APP”. Será nesta quarta-feira, dia 29, às 19h30,
no Plenário da Câmara. Já convoquei Alex Brás de Lima, e
todos os moradores do Parque das Laranjeiras, que estão
morando nessa área de preservação permanente. Estarão
presentes os Secretário de Obras, Secretário de Planejamento,
Secretária Jurídica e a Secretária de Assistência Social. Estão
todos convidados e conto com a presença de todos, boa noite”.
Com a palavra, Vereador André Albejante Mazon: “Boa noite
a todos, público presente, pessoal, que nos acompanha pela
internet, e nobres vereadores. O assunto, que quero falar hoje,
é sobre a dengue, e soube hoje, de um caso, um óbito, por
conta da dengue hemorrágica, não é culpa do poder público,
porque, na verdade, foi irresponsabilidade do rapaz, que ficou
doente e se tratou, em casa, tomando medicamentos, aqueles
que não poderiam ser ingeridos, o que acabou piorando seu
caso, e quando estava muito ruim, procurou atendimento e,
infelizmente, não resistiu. Que sirva de aviso para toda a
população, para não bobearam, apareceram os sintomas, a
febre, procurem atendimento especializado, porque o
atendimento de um paciente com dengue é diferente de um
que esteja apenas com febre, ou algum outro problema, alguns
remédios usados para dor, para febre, não podem ser usados
quando se está com dengue. Uma morte, como esta, de uma
estupidez enorme, não pode acontecer, por isso, procuremos
nos atentar, e todos que puderem avisar, e que souberem de
algum caso, peçam para ir à UPA, que é nosso próximo
assunto. A UPA está um caos, por conta da dengue. Estava
conversando com Vereador Luís Roberto Tavares, sobre esse
assunto, e ele me passou os números, que ele pegou, foram
370 atendimentos, em um dia, no outro, 390, não sei qual é o
do sábado e qual é o de domingo, mas são muitos
atendimentos, que estão acima da média, e muita gente
frequentando a UPA, por conta da dengue, e vamos cuidar
desse assunto, cuidar de nossas casas, evitar água parada e a
prefeitura fazer sua parte também, com nebulização, porque
precisamos cuidar, urgentemente, sobre o assunto, dengue.
Esse é o assunto que não podia deixar de falar aqui, e

16

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

realmente, só vim à tribuna hoje para dar esse aviso, porque
me assustou muito, ainda mais hoje, em dia, alguém morrer
por dengue hemorrágica, por não ter procurado tratamento
correto e em tempo, não é possível que ninguém esteja vendo
o que está acontecendo, com relação à dengue, e correndo
atrás, e essa falta de informação é um absurdo. Bom, é isso,
muito obrigado a todos”. Com a palavra, Vereador Cinoê
Duzo: “Boa noite, a todos. Gostaria de homenagear a Banda
Lyra, de Mogi Mirim, a todos da banda e o Secretário de
Cultura, porque no dia 25 de maio de 2019, em comemoração
aos 25 anos do Mascote Théo, do projeto Internacional Blue
Hearts, em Berlin, Alemanha, a coordenadora Anabel Favilla
e a vice-precidente, Jussara Polettini, com o aluno Davi
Polettini, marcando presença no evento, sendo uma parceria
sensacional entre Brasil e Alemanha, na área da cultura.
Devemos parabenizar todo trabalho da Banda Lyra, com
jovens e crianças, idosos, e parabenizar a Secretaria de
Cultura, na pessoa do secretário Marcos Dias. Mais uma vez
essa parceria deve ser, cada vez mais, enaltecida, essa troca de
experiência, entre Brasil e Alemanha, um berço da cultura e
riqueza de nosso país, temos que enaltecer o trabalho do
Maestro Carlos Lima, a ele todo nosso respeito e carinho, e
que mais parcerias, como esta, possam acontecer. Viva a
cultura, viva o trabalho da Lyra Mogimiriana e o empenho do
Secretário de Cultura Marcos, parabéns a todos. Deus abençoe
vocês e ao brilhante aluno Davi Polettini, se apresentando,
tocando flauta, neste evento internacional, em Berlim,
Alemanha. Boa noite e muito obrigado”. Com a palavra, o
Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente, boa
noite, nobres pares, público presente, pessoal, que nos
acompanha pela internet, funcionários da Casa. Minha fala,
hoje, será breve, para cumprimentar, primeiramente, o pessoal
da Coopervida e Coopermogi, que estão hoje, aqui, e será
apreciado um projeto de lei de área, para vocês. Eu, Vereadora
Sônia Regina, e o pessoal, reunimo-nos e quinta-feira
estaremos em São Paulo, juntamente com os representantes de
ambas as cooperativas, teremos uma reunião, na Funasa,

17

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

pleiteando alguns recursos que a Funasa cederá às
cooperativas legalizadas, nos municípios. Tivemos contato
com Deputado Federal Alexandre Leite, nos acompanhando,
eu e ao Vereador Luís Roberto Tavares, e ele quem nos pediu
para levarmos o pessoal da cooperativa e faremos alguns
pleitos. Na quinta-feira, eu, Vereadora Sônia Regina, e o
Vereador Luís Roberto Tavares teremos uma reunião
agendada com eles. Quero dizer a vocês, que tudo que
conseguirmos fazer para vocês, ainda será pouco, pelo que
vocês fazem, um trabalho que, na verdade, é obrigação do
município. Aplausos ao Governo Estadual, por fazer essa
parceria com as cooperativas, no Estado de São Paulo, porque
será de grande valia. Vemos, hoje, no país, que ainda falta
muito na política ambiental, de reciclagem, e não tenho
dúvida. Glauco, como está há mais tempo, acompanho seu
trabalho há muitos anos, sei o quanto é necessária, toda ajuda
possível. Hoje, não tenho dúvidas, que esta Casa de Leis
aprovará esse projeto, que é o início de um trabalho que, tenho
certeza, tende a crescer, e poderão contar com os 17 nobres
vereadores que aqui estão. Boa noite, senhor presidente”. Com
a palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite,
senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores,
público presente, imprensa, internautas e, principalmente,
quem nos acompanha pela internet. Hoje quero comentar
sobre uma satisfação pessoal, um trabalho que eu me propus a
fazer, como vereador. Na última quinta-feira, Prefeito Carlos
Nelson Bueno autorizou a Secretaria de Segurança Pública
abrir uma licitação, para a instalação de um projeto de
monitoramento, na cidade, este tem como embrião um projeto
de lei, que encaminhei ao Prefeito Carlos Nelson Bueno, e
depois de uma longa conversa e longos estudos, foi aprovado
por esta Casa, no dia 06 de junho de 2018, permitindo a
instalação e implantação desse sistema de monitoramento,
este, anunciado na última quinta-feira, de nome “muralha
digital”, tem como base o sistema “detecta”. Conforme
divulgado no evento, pela própria assessoria de comunicação,
é um sistema de monitoramento, do Governo Estadual, que,
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pessoalmente, lutei para que o Executivo pudesse adotar, em
Mogi Mirim. Foi um trabalho árduo, quando consegui a
anuência do prefeito, que a cidade poderia ter esse sistema,
conversei, primeiramente, com o então Secretário de Trânsito
da cidade e, hoje, Vereador Fábio Mota, a ele entreguei todo o
processo do quê e como seria, o que o município precisaria, o
investimento que seria feito, e por ele, visto com bons olhos,
sendo uma maneira de auxiliar, inclusive, a segurança da
cidade. Não era de competência, pelo que queríamos, era sim
de competência da secretaria de trânsito, mas não havia
dotação orçamentária, procuramos, então, o Secretário de
Segurança Pública, José Luís da Silva, apresentamos o
projeto, fizemos reuniões, ele entendeu que seria importante,
para a cidade, a implantação desse projeto, em Mogi Mirim, e
havia dotação para isto. Em junho, do ano passado, o primeiro
passo foi dado, o Executivo encaminhou o projeto de lei para
esta Casa, para celebrar um convênio com o Estado, e todos
devem se lembrar, que fizemos reunião da comissão, para
discutirmos o Projeto de Lei nº 6.016/18, aprovado,
constando, em seu artigo 1º, o seguinte: “fica o município de
Mogi Mirim, pelo Poder Executivo, autorizado a celebrar,
com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de
Segurança Pública, visando a adesão ao sistema “detecta”,
para fins de desenvolvimento de ações conjuntas, voltadas à
prevenção do crime e da violência”. Confesso que estou
contente com a iniciativa da prefeitura, aceitando a proposta
deste vereador, elaborando o projeto com algo a mais. O que a
prefeitura apresentou, é um “plus”, do que apresentamos,
ampliando o âmbito do “detecta”, na cidade, e nossa
população ganhará com isso, será mais um dispositivo de
segurança, implantado na cidade, e agora acompanharemos o
processo de licitação. Quero dizer aqui, para os senhores,
primeiramente, não “pego carona” mesmo, com o trabalho dos
nobres colegas, incentivo a todos, com os projetos que vejo
serem importantes para a cidade. Esse projeto “detecta” não é,
mas, infelizmente, nas redes sociais, denegriram o projeto,
dizendo ser mais uma fonte de renda para a prefeitura, vindo
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para multar pessoas e pegar aqueles que estão com
documentos vencidos. É necessário, primeiramente, entender,
ler, se inteirar ao assunto, para depois dar a opinião, e digo
sempre, aqui, as benditas fake news, isso, em todos os
sentidos. Esse projeto vem, simplesmente, para detectar
veículo em atitude, ou situação ilícita, ou seja, passando pelo
radar, e pela câmera, detectou que o carro é roubado, um
produto de furto, ou participou de um furto, assalto, a Polícia
Civil, Militar e Guarda Civil Municipal terão mais condições
de localizar o veículo, resolvendo o problema da segurança. É,
na verdade, um projeto voltado para a segurança e não para
arrecadar dinheiro, para os cofres da prefeitura. Mais uma vez
agradeço, porque sem a aprovação, sem a anuência dos
senhores, eu não teria mais essa vitória, como vereador. Muito
obrigado, senhores, uma boa semana a todos”. Com a palavra,
Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Boa noite, novamente, a
todos, munícipes e imprensa. Quero ressaltar, aqui, a votação
feita de dois requerimentos, um se trata do Distrito Industrial,
Luís Torrani. Temos dois, uma, é na antiga empresa Rainha, e
um às margens da SP-340, em que pese, aquele distrito não
feito por loteamento, sabemos que há uma discussão sobre a
responsabilidade da dona da área, e da prefeitura. Entendo,
que o município tem uma obrigação, em zelar, principalmente,
pela segurança e pela falta de infraestrutura naquele local,
naquele distrito, e vemos, que existe um recurso, suficiente
para investimento em expansão e iluminação pública, através
da CIP, da contribuição de iluminação pública, vemos
também, que a prefeitura tem feito licitações, para ampliação e
extensão de iluminação. Peço ao Executivo que coloque,
dentro de sua programação de expansão e iluminação, com o
dinheiro da CIP, levando até o distrito industrial a iluminação
pública, para atender aos trabalhadores de todas as empresas
instaladas, beneficiando, também, o acesso à Chácara Sol
Nascente, às margens da SP-340, principalmente, na marginal,
um distrito para desenvolvimento, em nossa cidade, mas que
não tem a iluminação pública. Pelo Requerimento nº 329,
solicito para que o município possa estudar e executar essa
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obra, que é tão necessária para o distrito e para os moradores
do Sol Nascente. Falando sobre trabalhadores, temos no
Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria
Estadual de Saúde, o chamado “Centro de Referência de
Saúde do Trabalhador”, vinculado à saúde preventiva,
principalmente, dos trabalhadores à mercê de poluidores,
poluição, perigos, no uso de equipamentos, e existe um
trabalho, muito interessante, que está na lei, para que a
secretaria estadual, de forma regional, possa instalar esse
CEREST. Darei um exemplo: uso de agrotóxicos, por
agricultores, temos um índice enorme, e é debatido na questão
ambiental e na questão da saúde dos agricultores. O uso
errado dos agrotóxicos polui o meio ambiente e prejudica a
saúde do agricultor e o CEREST aturará nesse campo, e em
Mogi Mirim, infelizmente, temos um índice alto de uso
errado, trazendo danos à saúde do agricultor. Para que o
município de Mogi Mirim, através da Secretaria de Saúde e a
secretaria estadual, possam implantar o CEREST, aqui, em
Mogi Mirim, representando toda região de São João da Boa
Vista, porque, hoje, ele funciona em São João, mas tenho
conhecimento de que São João está dispensando esse serviço
regional. Que Mogi Mirim possa trazer o serviço para a
cidade, atendendo, através dos serviços oferecidos pela
CEREST, mais um serviço de prevenção e de cuidado aos
trabalhadores, tanto da zona rural, como da zona urbana.
Quero fazer uma audiência pública, sobre este assunto,
futuramente, e início, através deste requerimento, acredito que
será um ganho, se o município encampar essa conquista para a
cidade. Agradeço a todos, obrigado”. Com a palavra,
Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor presidente, membros da
Mesa, vereadores, vereadoras, público presente, internautas,
imprensa, boa noite a todos. Quero agradecer aos nobres
pares, pela aprovação dos requerimentos feitos por mim, e
quero destacar um, sobre o Posto de Saúde Familiar PSF –
Gabrielzinho, localizado, na zona rural, com uma distância de
14 quilômetros, encontrando-se fechado há mais de 4 anos, o
motivo do fechamento foi uma reforma no prédio, que não
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ocorreu até hoje, e encontra-se fechado até o momento. O
pessoal da região é atendido, com muitas dificuldades, e quem
necessita vai até o PSF – Piteiras, numa distância de 10
quilômetros. Colocou-se o PSF, no Gabrielzinho, para facilitar
a locomoção do público rural, mas estamos desassistidos
naquela região há mais de 4 anos, por problemas do prédio e,
ao meu ver, são poucas as coisas a serem reformadas e,
infelizmente, até hoje, encontra-se fechado. Por hoje é só, boa
noite a todos”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto
Tavares: “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores,
vereadoras, público presente, imprensa, pessoas que nos
assistem pela internet, boa noite a todos. Quero, hoje, dar as
boas-vindas ao pessoal da Coopervida e Coopermogi, e quero
dizer que acompanho o trabalho há anos, principalmente, da
Coopervida. Em audiência pública, noutros anos, um pequeno
repasse era recebido, por eles, “fazendo-se das tripas,
corações”, para chegarem, até hoje, mantendo a cooperativa.
Meus parabéns pelo trabalho, espero que o projeto venha nos
ajudar mais, estaremos, no final de semana, em São Paulo,
para trazer algo que complemente o trabalho de vocês, meus
parabéns. Hoje quero falar sobre o principal, que é o lixo, e a
parte de reciclagem, indo para Zona Leste, Zona Norte, Zona
Sul, Zona Oeste e até no Centro, Zona Rural, todo lugar há
descarte, mas de maneira ilegal, encontra-se lixos jogados na
beira de rio, no meio do mato, e, por incrível que pareça, até
no meio da rua, e se forem para o Parque do Estado II, pela
Avenida Vereador Antônio Carlos de Oliveira, a estrada, por
baixo da Monroe, passando por ela, a primeira esquerda,
sentido Mogi Guaçu, já entupiram aquele local, na rua, passase carro pequeno, carro grande, caminhão, já não é possível
passar, ou seja, todo local é local de descarte, e a Vereadora
Sônia Rodrigues citou o Lago Lavapés, e lá, já fiz limpeza,
juntamente, com os bombeiros, e é ridícula a quantidade de
lixo encontrada naquele lago. É um momento de cooperação,
tanto do morador, quanto da prefeitura, que já começou seu
trabalho, embora ainda existam mais coisas a serem feitas,
pois deve-se trabalhar com lixo orgânico, também, porque
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vale ouro. Já mandei requerimento ao prefeito, há parcerias e
um dos melhores parceiros do Estado de São Paulo, está em
Mogi Mirim, a Visafértil, começando pelo descarte, sem o lixo
orgânico, e todo lixo que não é misturado com o orgânico, é
reciclável, se misturado, não há reaproveitamento para
reciclar. É jogado lixo em todos os cantos da cidade, e que
ocasiona acúmulo de água, propício para o foco de dengue, e
conversando com Vereador André Mazon, passei algumas
informações para ele, porque vivo atrás dos problemas dos
moradores, inclusive acabei de falar com dois e estava
tentando resolver o problema deles. Indo, hoje, até a UPA, a
metade dos funcionários, uma equipe reduzida, comparada
com a época da antiga UANA, com o dobro de funcionários
que temos hoje, lá. São 388 pessoas, por dia, 16 pessoas por
hora e a cada 4 minutos, uma pessoa chega na UPA, para ser
atendida, e o pessoal não vai embora, ficando ali, esperando o
resultado, ou carona, ou Samu, e este leva um aqui, socorre o
outro lá, está um caos, e Vereador André Mazon já disse isto
aqui, e eu posso confirmar para vocês, eu moro do lado da
UPA, quantas vezes eu vou até lá e vejo. A saúde pública, em
Mogi Mirim, está um caos, hoje, especificamente, por conta
da dengue, não sei como o mosquito age no frio, se ele se
fortalece, mas hoje, o atendimento, na UPA, estava um caos,
assim como no final de semana, ontem à noite também estava,
e três pessoas ligaram para mim, mais 4 pessoas me ligaram,
hoje, à tarde, e o que deve ser feito? A prefeitura deve
contratar mais funcionários, e não sei se, com mais
profissionais na UPA, esta conseguirá trabalhar, e não sei
quantas salas estão à disposição, há também a necessidade de
aumentar o atendimento na UPA. Com relação à dengue está
um caos e proponho, aqui, que se convoque a Secretária de
Saúde, para nós, todos os vereadores juntos, pressionarmos
isso. Boa noite a todos”. Com a palavra, Vereador Marcos
Antônio Franco: “Boa noite, primeiramente, ao nosso Deus,
nosso senhor Jesus Cristo, aos vereadores, vereadoras, a
imprensa e ao público aqui presente. Nobres colegas
vereadores, vocês se espantaram comigo, em silêncio e com o
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celular na mão, imaginem vocês, chegando na UPA, na
recepção dessa mesma forma. Isso aconteceu comigo, não
julgo todos os funcionários públicos, não. Chegando na UPA,
perguntando, com gentileza, para a recepcionista, se havia
mais algum paciente para ser levado para casa, ela ignora e eu
repito, se havia mais algum paciente para ser levado para a
casa, até que ela se desculpa, e os moradores, que ali estavam,
eu conhecia 90% deles. Ontem, eu estava na carreata, em
apoio ao nosso Presidente Jair Messias Bolsonaro e,
infelizmente, nosso Brasil está em coma, na UTI, e Mogi
Mirim também se encontrava em coma, na UTI, e vocês
sabem o motivo? Em 2012, quem assumiu o mandato, em
Mogi Mirim, foi, praticamente, um moleque, e em 2016
encontramos a cidade em coma, em seguida, a prefeitura é
assumida por Carlos Nelson Bueno, mas este, tenho que
concordar, ele conseguiu tirar Mogi Mirim da UTI, do coma,
mas a cidade se encontra no quarto, e ele, sozinho, não pode
fazer nada e apenas criticar, também não. Ontem, uma
profissional, que trabalha na UPA, falou para mim que lá, há
bons médicos, inclusive, Doutor Marcelo é um deles, e
Vereador Tiago César Costa, teve o prazer de conhecê-lo, mas
há também médicos que, entram no seu quartinho, ficam lá, no
celular, é bom, mas se não souber usá-lo, desculpem-me a
palavra, mas é uma desgraça. A profissional me falou que há
pacientes que ficam 4 horas esperando, para serem atendidos,
há também postinhos de saúde, quando chegamos de surpresa,
o profissional, funcionário, está lá e nem na sua cara ele olha,
e vocês se espantaram, quando eu fiquei em silêncio, não é
chato? Não é ridículo? Às vezes, a pessoa que falar, parece um
palhaço falando, ninguém presta atenção no que se está
falando, mas o motivo é essa porcaria, porcaria não, se souber
usar é uma coisa boa, porque do contrário, não é. Funcionários
públicos, não julgo todos, mas aqueles que não têm amor no
dinheiro público, o salário que recebemos aqui é do povo, o
prefeito não é nosso patrão, não, ele apenas está para
administrar, o povo é nosso patrão. Vamos imaginar que
Carlos Nelson é o médico, ele conseguiu tirar Mogi Mirim da
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UTI, porque a cidade estava em coma, mas precisamos que os
funcionários públicos ajudem, também, sei, porque eu
trabalho na UPA, quando entro, às 18 horas, sinto orgulho em
vestir a camisa, escrita “condutor”, e quando ligam 1 hora, ou
3 horas, eu tenho o maior prazer em transportar o paciente
daquele quarto, para o levar a sua casa, assim como já levei a
mãe do nobre Vereador Luís Roberto Tavares, para a casa
dela, levei a avó do Vereador Tiago Costa, trato todos com
muito carinho e amor, como se fossem da minha família,
porque meu salário está sendo pago, todo mês meu dinheiro
está na conta, por isso, peço aos nobres colegas, funcionários
públicos, médicos contratados, mais respeito com nossos
pacientes. A partir de hoje, começarei a fiscalizar, ficarei 24h
na rua, não há hora, nem lugar, pegarei de surpresa. Obrigado,
boa noite a todos”. Com a palavra, Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros: “Senhores vereadores, senhora vereadora,
senhor presidente, público ainda presente, imprensa, boa
noite. Assim como o Vereador Marcos Franco, eu também
recebi denúncias de uma funcionária pública, sobre o
profissionalismo dos médicos, e irei até mais longe. Ocorrem
coisas, que nem Deus imagina, em relação aos médicos, até
uso de drogas. Faço esta denúncia e gostaria que o assessor
especial do senhor prefeito, que aqui está, tomasse CIENCIA.
o nosso Vereador André Mazon instituiu uma comissão
parlamentar de inquérito, em cima da UPA, administrada pelo
consórcio, e tenho a impressão de que o prefeito não dá a
devida atenção para a UPA. É muito sério o que estou dizendo
aqui, segundo uma funcionária pública, ela já fez até BO, para
que este assunto chegue aos ouvidos do senhor prefeito,
porque a situação é muito difícil, pois esses profissionais não
correspondem, aliás, não têm raiz nenhuma, não se fixam na
cidade, não possuem compromisso nenhum, não há
preocupação, e é desta forma. Vereador André Mazon, não sei
de que forma é conduzida, tenho certeza que deva ser da
melhor forma possível, a atenção, sobre o consórcio, deve ser
imensa, porque a responsabilidade é dele, terceirizando a
responsabilidade, não há preocupação. Secretária de Saúde e
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Secretária de Educação. Aliás, ela disse que a convidaram
para ser Secretária de Assistência Social. A soberba é
tamanha, que ela dá conta de tudo, mas não dá conta do que
ocorre com os médicos profissionais, que chegam, se instalam
e vão embora, não sabendo nem quem são e de que forma
estão se portando dentro de um postinho, dentro de uma
unidade, como a UPA, como faz? Onde está a
responsabilidade do gestor pleno da saúde? O prefeito é o
gestor pleno da saúde. Portanto, endosso e reitero, o que o
vereador não sabia que eu falaria, não conversamos e não deu
tempo, porque são tantos assuntos, antes dele falar e eu me
dirigir a esta Tribuna. Não acho que a saúde está no quarto, ao
meu ver, a saúde ainda continua na UTI. Quero agradecer a
presença dos vereadores, Vereador Geraldo Vicente Bertanha,
Presidente Vereador Manoel Palomino, Vereador Marcos
Franco, Vereador Tiago Costa, Vereador Moacir Genuário,
Vereadora Sônia Módena, Vereador Fábio Mota, que fizeram
presença na última sexta-feira, dia 24, juntamente com
Deputado Barros Munhoz, com o Diretor Regional, do
Departamento de Estradas e Rodagens de Campinas, Doutor
Cleiton, e os mais importantes convidados, sendo moradores,
sitiantes, da SP-147, o trecho Mogi Mirim – Engenheiro
Coelho. É um assunto, senhores vereadores, que se arrasta há
mais de 4 anos, estamos esgotados, há uma comissão que quer
deixar de conduzir o papel de comissão, por tantos desgastes
ocorridos, como não desistimos nunca, vereadores e
presidente viram e acompanharam, estamos chegando na reta
final, é uma prestação de contas, que faço aos vereadores que
não puderam estar presentes e à população, pois estamos
chegando ao fim, através de um decreto de utilidade pública,
em que serão desapropriados alguns sitiantes, para que se
possa fazer dispositivos necessários no quilômetro 76, mais
450 metros, e o quilômetro 69. É uma situação que não chega
a se acreditar, se isso realmente acontecerá, mas, como não
desistimos, tenho certeza que a construção desses dois
dispositivos acontecerá, pois é de grande importância para
nosso setor produtivo, para nosso setor agrícola, concentrando

26

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

uma região de muitas culturas agrícolas, muitas, e por
infelicidade da concessionária, que não fez esses dispositivos,
teremos o apoio do Estado de São Paulo, através do
Departamento de Estradas e Rodagem, fazendo esses
dispositivos, para conduzirmos máquinas agrícolas, carros e
caminhões, permitindo o trânsito, sem se dirigir em tantos
percursos, pois são 14 quilômetros sem qualquer dispositivo.
Quero agradecer, pois a reunião foi muito boa, e o agradeço,
senhor presidente, pela tolerância do horário, muito obrigada”.
Com a palavra, Vereador Moacir Genuario: “Boa noite,
presidente, vereadores, vereadoras e público presente. Quero
agradecer a presença de nosso querido e amado pastor
Cláudio, que está na galeria. Votaremos os projetos da
Coopermogi e Coopervida, e podem ter certeza, sabemos da
importância destas duas cooperativas, tenho certeza, que esses
projetos passarão com a maior facilidade, e será votado com o
aval dos 17 vereadores, e vocês podem ter a certeza, que
podem contar com esta Casa, em todas as dificuldades que
terão pela frente, e o Glauco já está ciente disto, a dificuldade
é grande, mas esta Casa está à disposição de vocês, no que
precisarem. Meus parabéns, pastor Cláudio, parabéns Glauco,
Célia, e seu Aloísio, que foi embora, parabéns, tenho certeza
que o projeto passará, tranquilamente. Quero dar parabéns ao
nobre Vereador Geraldo Bertanha, porque esse projeto de
segurança é muito importante para esta cidade, diminuindo os
furtos, roubos, assaltos e vemos, durante os finais de semana,
a quantidade de pessoas sendo presas, por esses motivos,
juntamente, com o grande trabalho da Guarda Municipal, da
Polícia Militar, e esse projeto de vossa excelência, reforçará a
segurança de nosso município. Meus parabéns, pelo projeto.
Quero dizer também, que achei uma indelicadeza, três
secretários foram a São Paulo, e deveriam convidar,
principalmente, os vereadores envolvidos, no sentido da
legalização do Parque das Laranjeiras. Estiveram por lá, dia
25 de abril, e poderiam convidar os vereadores, que se
empenham na legalização, tais como, Vereador Luís Roberto,
Vereador Cristiano Gaioto, Vereadora Sônia Regina, Vereador
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Gérson Rossi, os quais pegaram com mais afinco esse
problema, e acho que poderiam ter convidado todos vocês,
vereadores, para participarem daquela reunião, na Secretaria
da Cidade Legal. Aproveitando o gancho, sobre o
requerimento do nobre Vereador Gérson Rossi, fiz um ofício,
para fazerem a expansão da parte elétrica, da subprefeitura de
Martim Francisco até a Lindsay e de lá, até o lago do Sol
Nascente, com seu requerimento abrangendo tudo isso.
Inclusive, o primeiro ofício, feito por mim, foi para o nobre
Vereador Fábio Mota, antes secretário, depois para as mãos de
Zé Paulo, que, na primeira etapa, não foi possível concluí-la,
mas, quem sabe consigamos, juntamente com esse
requerimento, a colocação da iluminação na subprefeitura até
a Lindsay, estendendo-se até o lago Sol Nascente, pois é
muito importante para aquela região, dando uma grande
segurança. Por enquanto é só, muito obrigado”. Com a
palavra, Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Caro
senhor presidente, membros da Mesa, caros senhores
vereadores, público presente, povo de Mogi Mirim, uma boa
noite a todos. É uma honra ter o senhor em nossa Casa
Legislativa, Pastor Cláudio, seja sempre bem-vindo nesta
Casa, do povo de Mogi Mirim. Em 2012, visitei uma usina de
reciclagem, de materiais sólidos, em São José do Rio Preto, lá
pude ver uma cooperativa trabalhando, com todo vapor,
máquinas triturando resíduos de construção civil, separando
ferros, concreto, transformado em brita, e a cidade utilizando a
brita para arrumar as estradas rurais, ferro e plástico vendidos,
e tudo arrecadado, em prol do ser humano. Oxalá tenhamos
uma usina como aquela, em Mogi Mirim, provavelmente, não
tenhamos mais problemas com nossas estradas rurais, em
Mogi Mirim. Quero parabenizar o pessoal que participou do
campeonato rural, não quero falar do time de futebol A, B, ou
C, mas sim de todos, no geral. Em nossa empresa, sempre
tivemos a filosofia de que investir no esporte é bom para o ser
humano, para o espírito, para o corpo da pessoa, e é muito
bom, um lazer saudável, vemos o entusiasmo deles na disputa
do campeonato e, graças a Deus, tudo transcorreu na maior
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paz. Quero agradecer aqui, de coração, todos os vereadores
desta Casa, ao fazer a leitura do projeto, citei o nome de todos
os que abraçaram essa causa do autismo, e quero dizer a todos
que estão aqui presentes, ao povo de Mogi Mirim, que farei
uma peregrinação por todas as cidades que Deus me permitir,
quero transformar, quero ser um dos propagadores desse
assunto sobre o autismo, quero que nosso país, um dia, seja
como os Estados Unidos, Alemanha, Áustria, investindo,
pesadamente, naquele ser humano autista. Todos os dias de
minha vida convivo com pessoas autistas, dentro e fora da
minha família, e, pela graça de Deus, tive oportunidade de
aprender sobre o comportamento dessas crianças, as quais, às
vezes, como dito, pela Fonte Viva, com 60 anos, 50, 80, as
quais merecem toda nossa atenção. Mudando de assunto, em
minha residência estiveram duas agentes de saúde, entraram e
verificaram se havia criadouro do mosquito Aedes,
conversando com elas, falaram sobre a dificuldade de seu
trabalho e como deparam com portas fechadas, casas,
residências, que não conseguem entrar, sabendo, que há
piscinas desativadas, com criadouros, e, mesmo assim, não se
consegue adentrar na residência. Por isso há a dificuldade em
controlar a dengue, porque o mosquito pode colocar seus ovos
até em uma tampinha de refrigerante. A administração faz um
serviço muito bom, o Exército sai para as ruas, mesmo assim,
há aquelas pessoas que resistem em deixar verificar o foco de
dengue. Muito obrigado, senhor presidente”. Não havendo
mais oradores inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão
às 20h45, conforme o disposto no Artigo 105, da Resolução nº
276/2010 (Regimento Interno vigente). Decorrido o interstício
regimental a que se refere o citado dispositivo e depois de
nova chamada nominal dos Srs. Vereadores, conforme o
disposto no Artigo 112, § 1º, da já citada Resolução, ao fim da
qual se constatou a totalidade dos membros da Casa, o Sr.
Presidente deu por iniciados os trabalhos da "ORDEM DO
DIA", submetendo à apreciação da Casa o que segue: EM
TURNO ÚNICO: “ex-vi” do disposto no § 1º, inciso I, do
Artigo 171 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 39,
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de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, “autorizando o
Município de Mogi Mirim, pelo Poder Executivo, a celebrar
convênio com a COOPERVIDA – Cooperativa de Trabalho
Vida Nova de Mogi Mirim, para o fim que especifica, e
determinando outras providências”. Parecer Conjunto das
Comissões de Justiça e Redação; de Obras, Serviços Públicos
e Atividades Privadas; de Educação, Saúde e Assistência
Social e de Finanças e Orçamento. Com a palavra, Vereador
Gérson Luiz Rossi Júnior: “Senhores vereadores, falarei dos
dois projetos, em uma única vez, para não voltar, novamente,
até porque são fundamentais e merecem uma explanação, pela
presença das pessoas que esperaram por, praticamente, duas
horas e meia, para este momento. Gostaria de cumprimentar
Gaáuco Chagas de Lima, o responsável pela Coopervida, e os
representantes da Coopermogi, Célia Lúcia Francisco, Lucinei
Ferreira da Rocha, Professor Aloísio Mercado e Pastor
Cláudio Socolovite. Quero agradecer a eles e como houve
várias manifestações, esta Casa se reuniu na última quartafeira, para discutir sobre os projetos, através de suas
comissões, e todas elas, todos os vereadores colaboraram para
que pudéssemos votar hoje, esse projeto que entrou na semana
passada e hoje votaremos, e essa agilidade, nada mais é do que
a prova de apoio e confiança que esta Casa tem, com as
pessoas que estão aqui e representam as duas cooperativas. A
Coopervida é mais conhecida, porque já atua e recebe uma
subvenção municipal há muitos anos, e esse projeto tem como
objetivo o aumento desta, para 8 mil reais mensais, além de
disponibilização de uma área de 10 mil metros, para que
possam montar a central de resíduos, além de ajudar a renda
de muitas famílias, poder, também, ajudar a limpar nossa
cidade, e como estávamos falando agora, quantos problemas
nós temos, com relação a limpeza de nossa cidade, e a central
de resíduos, com certeza, ajudará muito a reaproveitar e
reutilizar muitos materiais recicláveis, que hoje acabam indo
para o aterro sanitário. O primeiro projeto, o de nº 39, versa
sobre, além da contribuição da subvenção de 8 mil reais, uma
área de 10 mil m² e bens móveis, sendo dados permissão para
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um caminhão baú, esteira para reciclagem, container, caçamba
estática e empilhadeira, enfim, é um projeto importantíssimo,
Ivair, Secretário de Meio Ambiente, veio para explanar e
esclarecer como funcionará o trabalho das cooperativas, e
acreditamos que será um trabalho excepcional e abrirá muitas
possibilidades para Mogi Mirim. A Coopermogi, do Projeto
de lei nº 40, foi formada recentemente, sendo ela nova, e
receberá uma área, que todos conhecem, do antigo Canda,
com 1800 m² no Santa Luzia, e lá poderá montar a central de
resíduos, e o eco ponto, e por hora não receberá subvenção
nenhuma, por conta disto, fiz uma emenda, que será votada,
retirando o Artigo 4 e parágrafo único, porque o Executivo
mandou como prestação de contas, e não há necessidade,
porque não receberão subvenção. Estamos excluindo o Artigo
4 e o parágrafo único, do Projeto de lei nº 40. Essa área, por
uma questão de referência, é a área do antigo Canda, foi
disponibilizada há uns anos, para Célia, para que ela montasse
uma segunda unidade do Lar Emanuel. Estávamos
relembrando agora há pouco, ela acabou dispensando essa
área e, novamente, Célia está aí, voltando à área, para, agora,
montar a área de resíduos. Parabéns Célia, principalmente,
para você, porque é batalhadora e insistente, voltando para
suas mãos aquela área, que, infelizmente, está totalmente
ocupada por vândalos, foi totalmente detonada, é uma área,
que terá uma utilidade muito nobre, a partir de agora, pela
Coopermogi. Os dois projetos de lei, de nº 39 e 40, trarão
trabalhos de beneficiamento dos materiais recicláveis, e
queremos parabenizá-los, mais uma vez, as duas cooperativas,
pelo trabalho e por acreditarem também, no poder público e
serem parceiros, pois, se não houvesse essa parceria, com
certeza não estaríamos aqui, hoje, celebrando a aprovação, que
acredito que todos vereadores darão, para esses dois projetos
de lei. Obrigado”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto
Tavares: “Boa noite, senhores vereadores, gostaria também de
usar a mesma fala do Vereador Gérson Rossi e falar dos dois
projetos, também. Que bom que votaremos um projeto como
este, e estava ouvindo as falas do vereador, um projeto em que
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a prefeitura acredita nas cooperativas, e estão fazendo essa
parceria acreditando, não apenas na prefeitura, e em nós
vereadores, e sim que esse trabalho, realmente, funcionará. O
que precisávamos era dessa parceria, para depois podermos
ampliar o pessoal dos dois projetos. Parabéns, se precisarem
de nós, não apenas na votação, mas em futuras parcerias,
podendo fazê-las tanto públicas, como privadas, podem contar
comigo. Finalmente algo será feito no Canda, quantos
requerimentos fiz aqui, para que a prefeitura fizesse algo. Há
um grande problema social na Zona Norte, se não me engano
na Rua Ana Luísa de Souza Aranha, Santa Luzia, conheço
bem aquele lugar e, infelizmente, não deu certo, não é Célia?!
Mas agora vai, está bom?! Que Deus abençoe e que dê certo o
projeto de vocês, e podem contar comigo. Boa noite a todos”.
Com a palavra, Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Quero
cumprimentar, novamente, a Coopervida e Coopermogi, que
estão presentes, e, como vice-presidente da Comissão de
Assistência Social, eu quero dizer que não há como me calar,
porque o trabalho que vocês desenvolvem, no caso do Glauco,
da Célia e do Pastor Cláudio, estarão iniciando, é um trabalho
muito importante para Mogi Mirim, vocês fazem um trabalho
que não temos ainda, uma organização pública capaz de
realizar, então, vocês estão de parabéns. É um trabalho
totalmente necessário, importantíssimo para o município e
tenho certeza que, quando divulgado, tanto o Canda, quanto a
renovação feita com você, Glauco, os munícipes ficarão muito
satisfeitos, e muitas pessoas procuram onde deixar o seu
material, mas não temos. Parabéns a vocês, por esse trabalho,
e têm o meu total apoio, e como havíamos conversado, hoje,
vamos batalhar para auxiliar vocês, através do Funasa, para
que possamos buscar recursos para atendermos o trabalho de
vocês, sei da dificuldade de Cláudio e com Célia, talvez seja
um pouco maior, porque vocês ainda não têm equipamentos,
mas, se depender de nós, se depender de mim, vocês podem
ter certeza, que batalharei muito para que isso mude. Podem
contar com meu voto, parabéns e muito obrigada, porque
Mogi Mirim ganha, com vocês”. Com a palavra, Vereador
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Tiago César Costa: “Boa noite. Gostaria também de
parabenizar vocês pela iniciativa e pelo projeto, vindo, em
uma hora importantíssima. Se o projeto estivesse feito e
funcionando antes, podem ter certeza que os casos de dengue
teriam diminuído, tenho certeza disto, porque não temos, no
município, um calendário de coletas de galhos e entulhos, que
funcione, infelizmente. Todas às vezes, a população procura o
destino certo para entulhos, o calendário não funciona, o que
nos deixa angustiados, porque sabemos que o povo não tem
muita educação, às vezes, jogando entulhos na frente da casa
de outros, se ver um terreno vazio, será lugar de descarte,
deixando esse monte de lixo, tudo acumulado, e não podemos
tirar a responsabilidade do poder público, porque o poder
público municipal não disponibilizou, até hoje, são dois anos e
meio de governo, um calendário de coleta de galhos e
entulhos, não educou a população da forma adequada, para
que os lixos fossem recolhidos e separados. Parabenizo os
senhores que aqui estão, as cooperativas, contem também com
meu apoio, porque tenho certeza que, se estivesse em
funcionamento, se houvesse um trabalho de parceria,
educando a população, da forma que ela possa separar esses
lixos, juntamente, com um serviço que funcione, não teríamos
tantos problemas, como temos hoje, com 600, 800 casos de
dengue, no nosso município. Parabéns para vocês e contem
com meu apoio”. Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Boa
noite a todos. Quero parabenizá-los pelo projeto, Vereador
Gérson Rossi, seu assessor Clodomar, e quero fazer menção
honrosa ao Professor Aloísio, com todo respeito às outras
profissões, mas o professor é quem tem toda a
responsabilidade, quando chega aquele aluno, lapidando
aquela pedra bruta, vamos assim dizer, parabéns professor, o
meu maior respeito. Ao Pastor Cláudio, à Célia, ao Glauco, e
me atrevo a dizer, que há um time de pessoas do bem, e de
bom coração, e quando falamos, na escola, pois continuo
lecionando, aquele papelzinho, aquele copo, por mais
insignificante que possa parecer, isso causará um grande
impacto no meio ambiente. Mais uma vez, Deus abençoe esta
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iniciativa, que não vem de agora, esse trabalho de formiguinha
que, às vezes, são desacreditados e, com certeza, nesta noite,
um passo muito grande será dado, na proteção do meio
ambiente. Quero citar também, quando mencionado o local
“Canda”, ao assessor Clodomar Tavares, que naquele espaço
me revelou, que a senhora, sua avó, dava o nome para aquele
espaço, Dona Maria Joana, e por falar em seu nome,
Clodomar, me emociono, porque, um dia, acreditem vocês, ou
não, eu tentei ser jogador de futebol, e sabem qual era a préseleção? A avó do digníssimo assessor Clodomar, ela era a
responsável pelas categorias de base, do Mogi Mirim Esporte
Clube, e ela perguntava duas coisas: “meu filho, você fuma?
Não. Você bebe? Não. Toma a benção de seus pais? Sim.
Então você seja bem-vindo”. Meu maior respeito, Clodomar,
que a senhora, sua avó, dona Maria Joana, fez parte da minha
formação, e mais uma vez, Deus abençoe a todos os
envolvidos nesse projeto, parabéns a todos, o autor Vereador
Gérson Rossi e a todos os envolvidos. Muito obrigado e boa
noite”. Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha:
“Senhor presidente, quero cumprimentar os membros das
Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviços Públicos,
e Atividades Privadas, de Educação, Saúde e Assistência
Social, da qual faço parte, como membro, e também da
Comissão de Finanças e Orçamentos, que aceitaram a
proposta, na última reunião, organizada aqui, pelo Vereador
Gérson Luiz Rossi Júnior, em darem um parecer conjunto,
porque era necessário e importante. Pela criação da
Coopermogi e pela manutenção da Coopervida, porque no
próximo dia 05 de junho será o Dia do Agricultor e Dia do
Meio Ambiente, e precisamos ter essas duas cooperativas, em
atividade. Quero cumprimentar os vereadores que entenderam,
porque o projeto foi bem discutido, entendendo também, que
era necessário. A Coopervida está na estrada há um bom
tempo, e acreditem, algumas pessoas na cidade não sabem que
existe a Coopervida, por isso, Glauco, pessoal da Coopermogi,
eu me prontifico, não apenas como vereador, mas como
radialista, jornalista, a divulgar, mais ainda, o trabalho de
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vocês. Eu e Glauco temos uma parceria há algum tempo,
desde quando trabalhava no Mogi, e sei o trabalho que é feito
lá. A Coopermogi foi criada e a Coopervida existe não para
recolher entulhos na cidade, mas para recolher materiais
recicláveis, e Glauco comentou conosco, na discussão do
projeto, que as pessoas confundem e, segundo ele, seria
interessante, inclusive, fazer a divulgação de que as duas
cooperativas cuidarão de materiais recicláveis, e não entulhos.
Ele disse que às vezes ligam para ele, chamando-o, para ir até
o local e quando ele lá chega, são entulhos, e esse não é o
trabalho deles, o que é feito, na verdade, é a coleta de
materiais recicláveis. Mais uma vez cumprimento os
vereadores que entenderam a necessidade desses dois projetos,
que serão votados aqui, hoje, e a vocês, o meio ambiente
agradece, aos envolvidos com esses tipos de projetos, é
necessário que se ande abraçado com vocês, não tem como,
tanto com a Coopermogi, que, praticamente, estamos criando,
hoje, oficialmente, mais a Coopervida que está na estrada há
bastante tempo. Vocês têm o meu apoio, não apenas pelo voto,
vocês têm meu apoio lá fora, também, para tornar, um pouco
mais, na Coopermogi, realidade, e na Coopervida, um pouco
mais de abrangência, Glauco. Podem contar comigo, obrigado
senhor presidente”. Com a palavra, Presidente Vereador
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino: “Bem, acho que
muito foi dito pelos colegas vereadores, quero apenas
parabenizar o Vereador Gérson Rossi, pois sei que é uma luta
que vem cobrando com o Poder Executivo. Quero parabenizar
a Coopervida, a Coopermogi, e o próprio poder executivo, de
celebrar esse convênio. A questão ambiental sempre foi uma
preocupação minha, por isso, meus parabéns”; (colocado a
votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por
unanimidade, o Projeto de Lei nº 39/2019, do Prefeito de
Mogi Mirim); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 2.
Projeto de Lei nº 40, de 2019, de autoria do Prefeito
Municipal, “autorizando o Município de Mogi Mirim, pelo
Poder Executivo, a celebrar convênio com a COOPERMOGI
– Cooperativa de Trabalho de Beneficiamento de Materiais,
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para fim que especifica e determinando outras providências”.
Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de
Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas; de Educação,
Saúde e Assistência Social e de Finanças e Orçamento.
Emenda da Comissão de Justiça e Redação; (posto a votos, em
sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por
unanimidade, o Projeto de Lei nº 40/2019, do Prefeito de
Mogi Mirim, e emenda); (à sanção do Prefeito de Mogi
Mirim); “ex-vi” do disposto no Artigo 171 do Regimento
Interno: 3. Projeto de Resolução nº 01, de 2019, de autoria do
Vereador Alexandre Cintra, “alterando a Resolução 276, de 9
de novembro de 2010 – Regimento Interno da Câmara
Municipal de Mogi Mirim, para acrescentar “Cultura,
Esporte” na nomenclatura da Comissão Permanente de
Educação, Saúde e Assistência Social”. Parecer da Comissão
de Justiça e Redação. Com a palavra o Vereador Alexandre
Cintra: “Mais uma vez, boa noite a todos. “Projeto de
Resolução nº 01, de 2019, altera a Resolução 276 de 9 de
novembro de 2010 – Regimento Interno da Câmara Municipal
de Mogi Mirim, para acrescentar “Cultura, Esporte” na
nomenclatura da Comissão Permanente de Educação, Saúde e
Assistência Social.” A Câmara Municipal é um órgão
legislativo dos municípios, ela se configura como assembleia
de representantes dos cidadãos, que residem na respectiva
localidade. Sob influência da tradição portuguesa, da idade
média, a cidade de São Vicente, no ano de 1532, foi elevada à
categoria de Vila, mediante ato régio, do Rei de Portugal, que
constituiu o primeiro núcleo de exercício político, no Brasil.
Durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, as câmaras
municipais são fechadas, e o poder legislativo dos municípios
é extinto, com a restauração da democracia, em 1945, as
câmaras municipais são reabertas e começam a tomar a forma
que hoje possuem. A constituição de 1988 impõe às câmaras
municipais uma série de obrigações, que se revestem de poder
e também de responsabilidade, especificamente da Lei
Orgânica. Constituição de comissões para acompanhamento e
fiscalização dos trabalhos do executivo, através de projetos de
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leis, enviados às Casas Legislativas. Resolução de nº 276, de
02 de novembro de 2010, dispondo sobre regimento interno da
Câmara Municipal de Mogi Mirim, o presidente, então, era
Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio. Artigo 34, do
Regimento Interno: As comissões permanentes são as
seguintes: Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Obras,
Serviços Públicos e Atividades Privadas; Educação, Saúde e
Assistência Social; Denominação de Vias e Logradouros. No
próximo Regimento Interno, mas já em vigor, a Comissão de
Defesa e Direito dos Animais, porém, no Artigo 39, do mesmo
regimento interno, nas competências da comissão permanente
de Educação, Saúde e Assistência Social, esta, em missão de
parecer e sob processos, referentes também à cultura,
patrimônio histórico e esporte. Essa foi minha motivação para
propor o projeto de resolução, para complementar os assuntos
abrangidos pela comissão, a qual eu presido, e, agora, neste
momento, peço a colaboração de todos. Meu motivo maior em
trazer isto, para o protagonismo, trazer cultura e esporte, para
o protagonismo de uma comissão, é porque acredito nisso,
acredito que cultura e esporte transformam vidas, movendo e
transformando uma sociedade. Seria estranho eu, como
presidente dessa comissão, não trazer esse tipo de assunto para
o protagonismo, sendo que luto muito por isso, aqui dentro, e
os senhores sabem muito bem disto, sempre acho que fica na
borda da situação, cultura e esporte nunca estão no centro das
atenções desta Casa, nas discussões. Espero, que a partir de
agora, com a votação dos senhores, e peço que todos votem
favoravelmente, que esse tipo de assunto ganhe mais
visibilidade, mais verdade e muito mais qualidade nos
assuntos desta Casa, debatendo com clareza, recebendo os
projetos e estimulando, tanto atletas, como artistas, ou
produtores de arte e esportes, a enviar projetos interessantes
para esta Casa. Portanto, conto com a colaboração de todos
nesta votação. Muito obrigado”; (posto a votos, em sessão de
hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o
Projeto de Resolução nº 01/2019, do Vereador Alexandre
Cintra); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); EM
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SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso IV, do
Artigo 172 do Regimento Interno: 4. Projeto de Lei
Complementar nº 03, de 2019, de autoria do Prefeito
Municipal, “dispondo sobre a aplicação da Lei Federal nº
10.887/2004 aos servidores remanescentes do Regime
Estatutário do Município de Mogi Mirim, regido pela Lei
Municipal nº 573/1965 e às pensões decorrentes”; (posto a
votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Segundo (2º)
Turno, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar nº
03/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito de
Mogi Mirim); 5. Projeto de Lei Complementar nº 11, de 2019,
de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a alteração
da Lei Complementar nº 303/15 e ampliação de cargo em
comissão de Comandante da Defesa, e dando outras
providências”; (posto a votos, em sessão de hoje, a Câmara
aprovou, Segundo (2º) Turno, por unanimidade, o Projeto de
Lei Complementar nº 11/2019, do Prefeito Municipal); (à
sanção do Prefeito de Mogi Mirim). Finda a pauta constante
da "Ordem do Dia", o Sr. Presidente passou, desde logo, à
parte dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL",
conforme determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº
276/2010 (Regimento Interno vigente). Com a palavra,
Vereador Samuel Nogueira Cavalcante: desiste. Com a
palavra, Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite a
todos, novamente. Gostaria de fazer uma explicação, aqui,
porque acho que para muitas pessoas ainda há dúvidas, até
mesmo para os colegas vereadores. Dia 17 de fevereiro de
2017, fiz um requerimento nesta Casa, falando sobre sistema
de monitoramento, em Mogi Mirim, e creio que vocês devem
se recordar disto, três meses depois as reuniões começaram e
estive em contato com empresários, comerciantes e com a
população, através do CONSEG - Conselho de Segurança, de
interesse, por conta da segurança no município. Após isso,
visitei algumas cidades, em diversas cidades de nossa região,
inclusive a Praia Grande, que possui um sistema de segurança
muito bom, e o que eu queria deixar claro é que sistema de
monitoramento é uma coisa, Sistema Detecta é outra coisa. O
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sistema de monitoramento sobrevive sozinho, com softwares
melhores que o Detecta, este não sobrevive sem o sistema de
monitoramento. Fazendo um convênio com o sistema Detecta,
o que busca o município, se não tiver uma central de
monitoramento não servirá para nada, e eu, como policial,
tenho a senha do Detecta, entro a qualquer momento e
pesquiso informações sobre o Estado inteiro, mas nós não
temos monitoramento, na cidade. O que o prefeito fez na
reunião que tivemos, a qual me fiz presente, é uma autorização
para que haja uma licitação, para darmos início a um
planejamento, para termos um sistema de monitoramento na
cidade, depois disto, a contratação do convênio do sistema
detecta, para que seja implantado dentro desse sistema de
monitoramento, e repito, temos mais opções no mercado,
melhor até que o próprio detecta, de serviços mais avançados.
Para terem ideia, Campinas não faz uso do sistema detecta,
eles trabalham com outro software, mas nem me arrisco a falar
para vocês, porque é uma palavra bem difícil, enfim,
Holambra também não faz uso do Detecta, e hoje ele pesquisa
placas de furto e roubo, quando há algum elemento na placa
do veículo. Temos softwares no mercado, a qual já explique
para vocês, em outras reuniões, se houver uma ocorrência,
assim como aconteceu em Campinas, de uma pessoa roubada,
ela só sabia que o carro, que parou ao seu lado, era de cor
cinza, não sabendo mais nenhuma informação sobre o
assaltante. Esse software, usado em Campinas, através da
placa do carro da vítima, colocou seu carro, em pesquisa, e
quais eram os carros de cor cinza, que mais a acompanharam,
em seu trajeto, nas principais vias, e lá havia uma placa de um
veículo, sem nenhuma restrição, nem de furto, nem de roubo,
ou seja, ele não seria pego pelo Detecta, ficando no alerta, no
sistema de Campinas. Um mês depois, esse mesmo veículo
entrou no Carrefour, em Campinas, e o sistema alertou, e
nessa pesquisa de alerta, a Guarda Municipal foi até o
Carrefour, abordou o veículo, para averiguação, pois os
policiais têm a liberdade em fazer isto, dentro do veículo
constatou-se que havia objetos do roubo, ainda havia as joias,
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dentro do carro, e o crime foi desvendado, e o que eu batalho,
desde o primeiro dia, que cheguei a esta Casa, referente à
segurança, é justamente sobre esse sistema de monitoramento.
Agora há pouco, pedi para minha assessora ir, rapidamente,
até minha sala, não tenho tudo, porque ela fez isso tudo em
menos de 5 minutos, mas olhem a quantidade de documentos
que já busquei, sobre sistemas de monitoramento, e já passei
tudo isso para o Executivo, porque eu quero o melhor para
nossa cidade, e um sistema de monitoramento, bem colocado,
será ótimo. Não sei se vocês tiveram curiosidade, em olhar, no
meu Facebook, mas há mais, ou menos 15 dias, estive em
Mogi Guaçu, juntamente com o Deputado Federal Capitão
Augusto, que recebeu em mãos, eu estava presente, e mais um
vereador de Mogi Guaçu, Luciano, e a prefeita de Estiva
Gerbi, não havia representantes de Itapira, mas há um projeto,
feito por um policial militar da reserva, abrangendo Estiva
Gerbi, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira e, justamente sobre
o erário digital desse policial, desenvolvido por ele, e Capitão
Augusto recebeu em mãos, fazendo um vídeo conosco,
assumindo um compromisso pessoal, a liberação de emenda
para esse projeto, abrangendo as quatro cidades, e fazendo um
convênio entre elas, apenas uma central de monitoramento
atenderia as quatro cidades. Campinas possui uma única
central com 1 milhão de habitantes, vocês acham que não
poderíamos ter uma central para comportar as 4 cidades?!
Hoje, Mogi Mirim e Mogi Guaçu são quase uma só, e a via
que sai de Mogi Mirim, para Itapira, é uma rodovia única, essa
integração é muito interessante para que seja feita, nessas 4
cidades. Se alguém não detinha deste conhecimento, estou
informando, e dia 30 de junho estarei com o Ministro Sérgio
Moro, com Capitão Augusto, para apresentar um projeto de
interligação de Bauru, a qual já veio a emenda e já está sendo
instalado o sistema. O projeto desse policial será interligado
com o projeto de Bauru, para que não existam falhas, nem
problemas, para apresentar para o Executivo daqui, e as 3
cidades já se falaram, e têm interesse, no convênio, espero que
Mogi Mirim não seja diferente, pois é uma grande
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oportunidade para nós, inclusive, na questão de custos, para
que tenhamos a muralha digital. Obrigada, presidente, pela
tolerância”. Com a palavra, Vereador Tiago César Costa: “Boa
noite, senhores, senhoras, público presente e imprensa. Vim
falar sobre um assunto muito sério, relacionado a uma
denúncia e pedido de providências, com relação ao que
acontece em nossa saúde, em Mogi Mirim. Ouçam esse áudio
de uma munícipe, que estava hoje, em um postinho, e suas
iniciais são “KFP”. “Oi, viu, estou aqui no postinho e fui
marcar ginecologista, para novembro, você tem noção?
Misericórdia, se eu estiver grávida o neném nasce, né?!”.
Ginecologista para daqui 6 meses, e segundo a munícipe “se
eu estiver grávida, o bebê nasce”, essa é a saúde de Mogi
Mirim. E nós, com projeto engavetado, da construção da
primeira fase do tal hospital municipal, com 10 milhões do
prefeito, em caixa, para ser gasto nisso e se não contrata
médicos, como uma mulher, e hoje existe um problema sério,
como as mulheres esperarão 6 meses para uma consulta com o
ginecologista, minha gente?! Pelo amor de Deus, se estiver
grávida, a criança nasce. Nasce a criança e ela não passou no
ginecologista, ainda. Isso é um descaso com os moradores de
Mogi Mirim, com as senhoras e senhores de Mogi Mirim.
Outro fato, gravíssimo, tenho provas e encaminharei para
nossa CPI da UPA, e lá estive para fiscalizar, e nesse dia
minha avó estava internada, e Vereador Marcos Gaúcho a
havia levado, nesse dia, permaneci lá, e na frente, há um
quadro escrito o nome do médico, o horário de entrada e a
saída, o horário do outro médico e o dos enfermeiros que estão
naquele plantão. Fui até lá fora e tirei uma foto, eram 19
horas, no quadro continha o nome de apenas uma médica, com
horário das 19 horas, às 07 horas, depois que tirei a foto,
voltei, passaram as horas, deram 20h30, 21h30 e apenas um
médico para atender 40 pessoas, que estavam sentadas, em
uma, cadeira,, e questionando eu, por haver apenas um
médico, disseram que o outro médico estava chegando,
perguntei, quem era o médico, falaram um nome X e, às
21h30, fui até lá fora e nada do médico. De repente, ele chega,
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isso eram mais de 21h30, saí para ver e o nome do médico
estava anotado no quadro, como se ele estivesse trabalhando
no horário das 19 horas às 07 horas. Estão enganando a
população de Mogi Mirim, e não há fiscalização, médicos
estão trabalhando, como querem, sem orientar a população da
forma que merecem, fora o que Vereador Marcos Gaúcho já
citou aqui, tenho provas disso e encaminharei à CPI, tirei foto
e tenho provas, eu estava lá e fiz para pegar mesmo. No outro
dia, no dia 08, o mesmo médico, na lista dos 3, das 07 horas às
19 horas, o mesmo médico, 24 horas, direto, é uma vergonha o
que estão fazendo com a saúde de Mogi Mirim, e ainda
querem enfiar goela à baixo, de nós, vereadores, a construção
de um hospital municipal, se não fiscalizam nem um
“puxadinho”, de uma obra, que não termina nunca. Faz quase
6 meses, se não fiscalizam os médicos, que lá estão,
trabalhando da forma que bem entendem, e como dito aqui,
usando drogas, não sei, outro que fica, no celular, o outro
fingindo, que trabalha, chegando atrasado, anotando, que
trabalha o tempo inteiro. É essa a saúde de Mogi Mirim, uma
mãe, que tem que esperar 6 meses, para um atendimento com
o ginecologista, misericórdia! Esse é o gestor pleno da saúde
de Mogi Mirim, a mesma gestora, que cuida de creches e
escolas, é a que cuida de nossa saúde, caindo aos pedaços.
SOS saúde de Mogi Mirim, porque estamos na UTI,
literalmente. Obrigado, senhor presidente”. Com a palavra,
Vereador André Albejante Mazon: desiste. Com a palavra,
Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite, mais uma vez, senhor
presidente, nobres vereadores e vereadoras, serei breve. Quero
prestar meu apoio à família do nosso amigo vereador,
carinhosamente conhecido, como Chupeta, e que repensemos,
que não temos poder nenhum. Que nossa querida assessora
Paula transmita esse apoio à família. Boa noite a todos, muito
obrigado”. Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Serei
breve, senhor presidente. Vereador Moacir Genuário citou
sobre o pessoal da prefeitura, visitando o Cidade Legal, não
chamando nenhum vereador para acompanhar, e, realmente,
não foram. Mas essa, garanto a vocês, foi uma conquista de
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todos vereadores da Câmara Municipal. Lembro, quando eu e
o Vereador Samuel Nogueira fomos ao Cidade Legal, no
início de 2017, e vimos, que o último pedido feito era do
mandato anterior, depois eu, Vereador André Mazon e
Vereador Samuel Nogueira; em seguida, eu, Vereador
Robertinho; eu e Vereadora Sônia Regina, e, no final, eu,
Vereadora Sônia Regina, Vereador Gérson Rossi, Vereador
André Mazon e Vereador Robertinho falando sobre o projeto
de regularização, que ficará para o próximo mandato. Tivemos
a intercessão de Deputado Aldo, ele chegou no momento
exato e não apenas começaram a regularização, como doaram
ao município os estudos ambientais e hidrológicos, ficando,
em torno de 500 mil reais. Essa regularização, esse início,
vieram desde vários prefeitos, foi uma briga da Câmara
Municipal, não tenho dúvidas que outros vereadores também
estejam nessa luta, se os vereadores não mexessem, com os
deputados, em São Paulo, esse processo de regularização não
aconteceria até hoje, e deixaram claro para nós, para
esperarmos as eleições, e, felizmente, graças a intercessão de
Deputado Aldo Demarchi, conseguimos não apenas que
começassem, mas que fossem doados ao município, que não
gastou um real, e não terá de pagar, no futuro. Não foi gasto
nem um real, com o processo de regularização do Parque das
Laranjeiras e sairá, em algum momento. Muito obrigado,
senhor presidente”. Com a palavra, Vereador Gérson Luiz
Rossi Júnior: desiste. Com a palavra, Vereador Jorge
Setoguchi: desiste. Com a palavra, Vereador Luís Roberto
Tavares: desiste. Com a palavra, Vereador Marcos Antônio
Franco: “Boa noite, vereadores. Apenas complementarei a fala
do Vereador Tiago Costa, eu estava na UPA e faltavam 10
minutos, para às 20 horas, fui até a cozinha e lá estavam dois
médicos: um, com a mochila nas costas e os dois apreensivos
para irem embora, porque o plantão deles vai até às 19 horas,
e eu sem entender nada. A enfermeira veio e falou para a
médica atender, pelo menos, uma criança que precisava de
atendimento e estava em um quartinho do lado, e ela foi, eu
perguntei o que estava acontecendo, e a enfermeira me
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respondeu que os dois médicos, do plantão da noite, ainda não
haviam chegado. Os funcionários públicos ficam lá, na frente,
apreensivos, porque são linha de frente, são eles quem pagam
o pato, os que estão lá na frente, e vocês acham, que uma
diária, de um médico, é barata?! Teríamos que levantar quanto
custa a diária desse médico, e como você citou, Vereador
Tiago Costa, o médico chegou às 21h30 e ele marcou que
chegou às 19 horas. Ele está roubando dinheiro público, não
deixa de ser um ladrão. Às 19 horas, 20 horas e 21 horas.
Deram 3 horas e meia. Vamos levantar essa questão, Vereador
Tiago Costa, vamos ver qual é o valor de uma diária de um
médico como esse, levantemos sobre esse dia, que estávamos
lá, o dinheiro público será devolvido, porque se o dinheiro
entrar no bolso dele, ele não passará de um ladrão. Obrigado
senhor presidente”. Com a palavra, Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros: desiste. Com a palavra, Vereador Moacir
Genuário: desiste. Com a palavra, Vereador Orivaldo
Aparecido Magalhães: desiste. 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
Alfredo Otávio Barros Milano, Professor José Eduardo
Pereira da Silva, Carlos Alberto Ferreira e Fábio Roberto
Delfino, falecidos, recentemente. Nada mais havendo a ser
tratado, o Sr. Presidente, Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino, agradeceu a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, encerrou os trabalhos da presente Sessão, às
21h48, 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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