CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA DÉCIMA NOVA (19ª) SESSÃO ORDINÁRIA

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

Aos dezessete dias do mês de junho 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
nona (19ª) 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 14 de junho 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
Antônio Franco (11), Maria Helena Scudeler de Barros (12),
Moacir Genuário (13), Orivaldo Aparecido Magalhães (14),
Sônia Regina Rodrigues (15), Tiago César Costa (16) e,
ausente, Samuel Nogueira Cavalcante (17), conforme, aliás, se
vê das respectivas assinaturas apostas na Folha de Presença Registro de Comparecimentos e Faltas dos Srs. Vereadores às
Sessões da Câmara, anexa ao final da presente ata, o Sr.
Presidente deu por iniciados os trabalhos da presente sessão.
Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo
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106, da citada Resolução, convidou o Vereador Gérson Luiz
Rossi Júnior para que procedesse a leitura de um trecho da
Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o Presidente Vereador Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino, comunicou a todos,
vereadores e vereadoras, que, diante da Resolução nº 312, de
11 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial do
Município e 12 de junho de 2019, contendo a extinção do
mandato do Vereador Luís Roberto de Souza Leite, falecido,
em 28 de maio de 2019, o suplente Fábio de Jesus Mota, já
empossado, tornava-se Vereador titular na Câmara de Mogi
Mirim, até dia 31 de dezembro de 2020. Posto isto, a sessão
foi suspensa, às 18h40, para cumprimento do disposto no
Requerimento nº 352/2019, de autoria do Vereador Gérson
Luiz Rossi Júnior, que solicitou, “homenagem ao Mestre Reis,
do jiu-jitsu, ícone do esporte em nossa região, único faixa
coral da baixa-mogiana”. O Sr. Presidente da Câmara
convidou para que adentrasse ao Plenário o Senhor Mestre
Reis e solicitou ao Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior que
conduzisse a homenagem. A sessão foi reaberta às 19h10.
Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte
reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr. Presidente deu ciência
à Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de
Lei nº 57, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim,
Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº
54/2019, datada de 10/06/2019, objeto do Ofício nº 54/2019,
de igual data, “dispondo sobre alteração de área doada à
empresa Mogicom Indústria de Máquinas e Equipamentos
Ltda.”; (ao exame das Comissões Permanentes, conforme
Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 2. Projeto de Lei nº 58,
de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson
Bueno, acompanhado de Mensagem nº 48/2019, datada de
23/05/2019, objeto do Ofício nº 48/2019, de igual data,
“dispondo sobre alteração de dispositivos da Lei Municipal nº
4.323, de 5 de abril de 2007, que criou o Conselho Municipal
de Turismo (COMTUR) e o Fundo Municipal a ele
vinculado”; (ao exame das Comissões Permanentes); 3.
Projeto de Lei nº 59, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi
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Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº
52/2019, datada de 10/06/2019, objeto do Ofício nº 52/2019,
de igual data, “instituindo o Programa Municipal de
Agricultura Urbana e Periurbana (PROAURP), no Município
de Mogi Mirim, e dando outras providências”; (ao exame das
Comissões Permanentes); 4. Projeto de Lei nº 60, de 2019, de
autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno,
acompanhado de Mensagem nº 53/2019, datada de
10/06/2019, objeto do Ofício nº 53/2019, de igual data,
“autorizando o Município de Mogi Mirim, pelo Poder
Executivo, a celebrar convênio e/ou contrato de gestão,
através de termo de parceria, com a Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Mogi Mirim, para o fim que especifica, e
dando outras providências”; (ao exame das Comissões
Permanentes); 5. Projeto de Lei nº 61, de 2019, de autoria do
Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado
de Mensagem nº 56/2019, datada de 13/06/2019, objeto do
Ofício nº 56/2019, de igual data, “autorizando o Município de
Mogi Mirim, pelo Poder Executivo, a conceder desconto nos
juros e multas moratórias de qualquer débito fiscal, inscrito
em Dívida Ativa, com pagamento à vista, e dando outras
providências”; (ao exame das Comissões Permanentes); 6.
Projeto de Emenda A Lei Orgânica nº 01, de 2019, de autoria
do Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e
outros, “incluindo parágrafos ao Artigo 139, da Lei Orgânica
do Município de Mogi Mirim, e dando outras providências”;
(ao exame das Comissões Permanentes). Ainda com os
Ofícios nºs 54, 48, 52, 53, 56/2019, o Sr. Prefeito Carlos
Nelson Bueno solicitou fossem os Projetos de Lei nºs 57, 58,
59, 60 e 61/2019 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 362/2019 - Assunto: REITERO
A INDICAÇÃO Nº 452 DE 2019, EM QUE SOLICITO AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO,

3

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA COBERTURA DO PONTO DE
ÔNIBUS LOCALIZADO NA AVENIDA DA SAÚDE, AO
LADO DA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 363/2019 Assunto: ASSUNTO: REQUER AO EXMO. PREFEITO
MUNICIPAL,
POR
MEIO
DA
SECRETARIA
COMPETENTE PARA QUE FORNEÇA DADOS DE
QUANTO FORA GASTO COM A CONFECÇÃO DAS
PLACAS DE PUBLICIDADE COM OS DIZERES
‘HOSPITAL MUNICIPAL FUTURAS INSTALAÇOES”,
COLOCADAS NO TERRENO DA SANTA CRUZ AONDE
O PREFEITO QUERIA LEVANTAR O HOSPITAL
MUNICIPAL. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON.
Requerimento Nº 364/2019 - Assunto: Requer ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno que,
através da Secretaria competente encaminhe para este
Vereador, Relatório atualizado da Defesa Civil constando se a
moradia abaixo especificada oferece risco e se a mesma está
em condições de habitabilidade. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Requerimento Nº 365/2019 - Assunto: Requer a
Mesa Diretora da Câmara, através de seu Presidente, Vereador
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino que oficie a
CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo a relatar quais providências
estão sendo tomadas com relação aos problemas estruturais,
especificamente no caso da moradia na Rua Professora
Guiomar Maretti Marangoni Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Requerimento Nº 366/2019 - Assunto: REITERO
AS INDICAÇÕES 1410/2017 E 640/2018 QUE
SOLICITAVAM A INCLUSÃO NO ITINERÁRIO DE
COLETA DE LIXO O CONDOMÍNIO BULGARELLI (JD
AEROPORTO), LOCALIZADO NA ESTRADA ORLANDO
ARRUDA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Requerimento Nº 367/2019 - Assunto: REQUER AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON
BUENO, INFORMAÇÃO SOBRE O SALÃO ANEXO, AO
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LADO DO ESTÁDIO JOSÉ GERALDO SOLIDÁRIO
Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Requerimento Nº
368/2019 - Assunto: Requer estudos sobre a possibilidade de
abertura de uma nova via de fluxo para o trânsito nos bairros
localizados na zona sul, haja vista o aumento da população e
de veículos na região devido a empreendimentos como
Residencial Manacás, Elias Moysés e outros e nos encaminhe
as informações. Segue abaixo assinado anexo dos moradores
da região reivindicando melhorias na região. Autoria: TIAGO
CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 369/2019 - Assunto:
REQUEREMOS AO EXECUTIVO MUNICIPAL O ENVIO
DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA SUSPENSÃO DOS
LOTEAMENTOS NO MUNICIPIO. Autoria: MARIA
HELENA SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº
370/2019 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Arquiteto Carlos Nelson Bueno que, através das Secretaria
competente encaminhe para este Vereador, cópia de
Calendário Anual de Eventos das Entidades Assistenciais
Subvencionadas pelo Município de Mogi Mirim. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº 371/2019 Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Arquiteto
Carlos Nelson Bueno que, através da Secretaria de Educação
encaminhe para este Vereador, Relação de quantas, quais são
e os serviços que são ofertados por faixa etária pelas
Entidades Assistenciais Subvencionadas pela referida pasta.
Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº 372/2019
- Assunto: Requer sejam encaminhados informações e
documentos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na
Comarca de Mogi Mirim, referente ao Inquérito Civil nº
37/2015, instaurado para investigar o atual Plano Diretor do
Município. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA, MOACIR
GENUARIO, CINOÊ DUZO, MARIA HELENA SCUDELER
DE
BARROS,
MARCOS
ANTONIO
FRANCO.
Requerimento Nº 373/2019 - Assunto: Requer ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno que,
através da Secretaria de Saúde encaminhe para este Vereador,
Relação de quantas, quais são e os serviços que são ofertados
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por faixa etária pelas Entidades Assistenciais Subvencionadas
pela referida pasta. Autoria: ALEXANDRE CINTRA.
Requerimento Nº 374/2019 - Assunto: Requer ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno que,
através da Secretaria de Assistência Social encaminhe para
este Vereador, Relação de quantas, quais são e os serviços que
são ofertados por faixa etária pelas Entidades Assistenciais
Subvencionadas pela referida pasta. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Requerimento Nº 376/2019 - Assunto: REQUER
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO, JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE,
INFORMAÇÂO SOBRE O GINÁSIO DE ESPORTES DO
COMPLEXO ESPORTIVO MARIA PAULA BUENO, NA
VILA DIAS. Autoria: FABIO DE JESUS MOTA.
Requerimento Nº 377/2019 - Assunto: REQUEIRO
INFORMAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
MOBILIDADE
URBANA
(TRÂNSITO)
E
DE
SEGURANÇA PUBLICA SOBRE MEDIDAS PARA
CONTER MOTOCICLETAS BARULHENTAS NAS VIAS
PUBLICAS DA CIDADE. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI
JUNIOR. Requerimento Nº 378/2019 - Assunto: REQUEIRO
INFORMAÇÕES
DA
SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO
ESCLARECENDO
SOBRE
O
COMPUTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO SER
NO SALÁRIO BASE OU EM PARCELA DESTACADA,
CONFORME INFORMADO NA RESPOSTA AO
REQUERIMENTO 218/2019. Autoria: GERSON LUIZ
ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 379/2019 - Assunto:
REQUEIRO INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO
DE COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA
MUNICIPAL REGINA TUCCI. Autoria: GERSON LUIZ
ROSSI JUNIOR. Na sequência, o Sr. Presidente deu por
aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes
INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:
Indicação Nº 570/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
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ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, PODA DE
GALHOS DAS ÁRVORES NA ESTRADA MUNIICPAL
RURAL MMR 263. Autoria: FABIO DE JESUS MOTA.
Indicação Nº 571/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
DR. JOSÉ ALVES, LOCALIZADA NO CENTRO. Autoria:
JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 572/2019 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE,
IMEDIATA
MANUTENÇÃO
NO
PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 25 DE JANEIRO,
LOCALIZADA NO BAIRRO VILA SANTA LUZIA.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 573/2019 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE,
IMEDIATA
MANUTENÇÃO
NO
PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA PROFESSORA
ZELÂNDIA ARAÚJO RIBEIRO, LOCALIZADA NO
BAIRRO JARDIM SANTA HELENA. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 574/2019 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE MELHORIAS NA SEGURANÇA NO PADRÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEB ALFREDO
BÉRGAMO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 575/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA COLÔMBIA, NA
VILA DIAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 576/2019 - Assunto: SOLICITO AO EXMO.
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, ARQUITETO CARLOS
NELSON BUENO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
COMPETENTE, QUE EFETUE ESTUDOS PARA
IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE
(LOMBADA) NA RUA DEOLINDA DE FREITAS NIERI,
NA ALTURA DO Nº 76, BAIRRO JARDIM
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BICENTENÁRIO.
Autoria:
MOACIR
GENUARIO.
Indicação Nº 577/2019 - Assunto: INDICO AO EXMO.
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON
BUENO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
COMPETENTE, QUE EFETUE O RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO EM TODA A EXTENSÃO DA RUA JOÃO
BONATI, BAIRRO LOTEAMENTO SANTA ANA. Autoria:
MOACIR GENUARIO. Indicação Nº 578/2019 - Assunto:
Indico ao Sr. Prefeito Municipal, por meio da secretaria
competente, que adote as providências cabíveis para o
conserto da calçada da Rua Ulhôa Cintra, próximo ao nº 560,
Centro, nesta cidade. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER
DE BARROS. Indicação Nº 579/2019 - Assunto: INDICO
AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS
NELSON BUENO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
COMPETENTE,
QUE
EFETUE
MANUTENÇÃO
ASFÁLTICA,
REALIZANDO
OPERAÇÃO
TAPABURACOS NA RUA JORGE BERTOLASO STELLA,
ESPECIALMENTE NA ALTURA DO Nº 127, BAIRRO
LOTEAMENTO SANTA ANA.
Autoria: MOACIR
GENUARIO. Indicação Nº 580/2019 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE EXPANSÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ENTRE AS RUAS FRANCISCO FERRETTI E VEREADOR
RAUL BRUNIALTI NO PARQUE DAS LARANJEIRAS.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
581/2019 Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE EXPANSÃO
NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE AS RUAS
ANTÔNIO FERRETE MELEIRO E JOSÉ POLETINI NO
PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 582/2019 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE EXPANSÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO
TRECHO PRÓXIMO A PONTE DA RODOVIA IRMÃOS
RODRIGUES DE MORAES. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 583/2019 - Assunto: INDICO
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PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PLACA DE
PROIBIDO JOGAR LIXO NA ESTRADA DO BOA. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 584/2019 Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, REALIZE MANUTENÇÃO NO PASSEIO
PÚBLICO SOBRE A PONTE DA RUA CAMPO GRANDE,
NO MIRANTE. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 585/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA GUIOMAR
MARETTI MARANGONI, NO JARDIM DO LAGO.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
586/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE PINTURA E
DEMAIS OBRAS DE MELHORIAS NA CRECHE
MICHELE LUCCON, NO SEAC. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 587/2019 - Assunto: Solicito a
Limpeza de área localizada próximo a linha do trem, na Vila
Dias Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS.
Indicação Nº 588/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA HUBERT BUCCI,
NO JARDIM QUARTIERI. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 589/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE SUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, IMPLANTAÇÃO
DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA RUA ANTONIO
PINTO, JARDIM MURAYAMA. Autoria: GERSON LUIZ
ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 590/2019 - Assunto:
SOLICITO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE
VELOCIDADE NA RUA IZIDORO MAZOTTINI JARDIM MURAYAMA. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI
JUNIOR. Indicação Nº 591/2019 - Assunto: INDICO PARA
QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE
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OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA COLÔMBIA, NO
MIRANTE. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação
Nº 592/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE A DEFESA
CIVIL QUE NOTIFIQUE A EMPRESA RESPONSÁVEL
PARA QUE PROCEDA A MANUTENÇÃO DO POSTE
QUE ESTÁ COM RISCO DE QUEDA LOCALIZADO NA
RODOVIA ÉZIO MARIOTONI. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. A seguir, o Senhor Presidente submeteu à
apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes
MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa):
Moção Nº 141/2019 - Assunto: Moção de pesar com um
minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Iracema
Donegá Rossatto, ocorrido em 09 de junho de 2019 Autoria:
GERALDO VICENTE BERTANHA. Moção Nº 142/2019 Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE
SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA MARLI
GAIGA MARTINS DORO, OCORRIDO DIA 08 DE JUNHO
DE 2019. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº
143/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM
MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA
SENHORA DULCINÉIA BRONZATTO VITORINO,
OCORRIDO DIA 11 DE JUNHO DE 2019. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 144/2019 - Assunto:
Moção de pesar com um minuto de silêncio pelo falecimento
da senhora Dorvalina Cardoso Simplício, ocorrido em 09 de
junho de 2019. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA.
Moção Nº 145/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM
UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DA
SENHORA PATROCINIA CARVALHO GONÇALVES,
OCORRIDO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019. Autoria:
MOACIR GENUARIO. Moção Nº 146/2019 - Assunto:
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA
SENHORA MARIA CELISIA MARELLA DAVOLI,
OCORRIDO DIA 11 DE JUNHO DE 2019. Autoria: MARIA
HELENA SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 147/2019 Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA
SENHORA
VICENTINA
BEVILACQUA
AYOLA,
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OCORRIDO DIA 12 DE JUNHO DE 2019. Autoria: MARIA
HELENA SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 148/2019 Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO
SENHOR DORIVAL DE SOUZA BARBOSA, OCORRIDO
DIA 12 DE JUNHO DE 2019. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 149/2019 - Assunto:
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM O
PASTOR SETORIAL DA IGREJA EVANGÉLICA
ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO IPIRANGA SR.
JOSÉ DENILSON PELO SEU 53º ANIVERSÁRIO E PELO
TRABALHO DE EXCELÊNCIA NO PASTOREIO DO
REBANHO DO SENHOR. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Moção Nº 150/2019 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM O MAJOR DA
PM ADRIANO DANIEL E O 26º BATALHÃO DA POLICIA
MILITAR
PELA
BRILHANTE
ATUAÇÃO
NA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE REALIZADA NA ESTAÇÃO
EXPERIMENTAL CAMPININHA, EM MARTINHO
PRADO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. O Vereador
Luís Roberto Tavares requereu, verbalmente, a leitura da
Moção nº 150/2019, na íntegra, o que foi aprovado, pelo
Presidente da Câmara, assim redigida: MOÇÃO Nº 150, DE
2019.
SENHOR
PRESIDENTE,
SENHORES
VEREADORES, REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto
Plenário, seja consignado em Ata de nossos trabalhos
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM
O MAJOR DA PM ADRIANO DANIEL E O 26º
BATALHÃO
DA
POLICIA
MILITAR
PELA
BRILHANTE ATUAÇÃO NA REINTEGRAÇÃO DE
POSSE REALIZADA NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
CAMPININHA,
EM
MARTINHO
PRADO.
JUSTIFICATIVA. A estação experimental da Fazenda
Campinha de Mogi Guaçu, localizada no distrito de Martinho
Prado, de propriedade do Estado de São Paulo foi alvo de
invasão orquestrada pelo MST (Movimento dos Sem Terra)
onde cerca de 450 famílias permaneceram acampadas por
cerca de 10 meses alojados em 750 barracos. Em cumprimento
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a mandado de reintegração de posse, o 26º Batalhão da Policia
Militar, sob o comando do competente Major PM Adriano
Daniel organizou e orientou, de forma ordeira e pacifica, a
retirada das famílias sem que houvesse sequer um incidente, o
que demonstra o preparo e a habilidade com que é conduzido
o comando do Batalhão. Ante o exposto se faz jus a merecida
homenagem desta casa de leis. SALA DAS SESSÕES
“VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, 14 de junho de 2019.
VEREADOR LUIS ROBERTO TAVARES. Moção Nº
151/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM UM
“MINUTO DE SILÊNCIO” PELO FALECIMENTO DO
SENHOR FRANCISCO DE ALESANDRE AOS 89 ANOS,
OCORRIDO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019 EM MOGI
MIRIM. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. A seguir,
o Sr. Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a
seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 890, 893, 894,
895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918,
919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930,
931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942,
943, 961, 945, 967, datados de 03, 04, 06, 12, 11 e 14 de
junho de 2019, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do
Prefeito Municipal, José Augusto Francisco Urbini,
respectivamente, respondendo a respeito da Indicação nº
411/2019; Requerimento nº 282/2019; Requerimento nº
272/2019; Indicação nº 487/2019; Indicação nº 385/2019;
Indicação nº 431/2019; Indicação nº 432/2019; Indicação nº
457/2019; Requerimento nº 589/2017; Indicação nº 460/2019;
Indicação nº 461/2019; Indicação nº 462/2019; Indicação nº
518/2019; Indicação nº 483/2019; Indicação nº 516/2019;
Requerimento nº 306/2019; Requerimento nº 308/2019;
Indicação nº 366/2019; Requerimento nº 261/2019; Indicação
nº 1114/2018; Indicação nº 219/2018; Indicação nº 396/2019;
Indicação nº 425/2019; Indicação nº 250/2019; Indicação nº
254/2019; Indicação nº 335/2019; Indicação nº 368/2019;
Indicação nº 459/2019; Indicação nº 506/2019; Indicação nº
475/2019; Indicação nº 436/2019; Indicação nº 514/2019;
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Indicação nº 126/2019; Indicação nº 511/2019; Requerimento
nº 241/2019; Indicação nº 1167/2017; Indicação nº
1365/2017; Requerimento nº 551/2017; Indicação nº 81/2017;
Indicação nº 938/2018; Indicação nº 218/2018; Requerimento
nº 320/2019; Indicação nº 442/2019; Indicação nº 386/2019;
Requerimento nº 118/2019; Indicação nº 268/2019;
Requerimento nº 303/2019; Indicação nº 519/2019;
Requerimento nº 331/2019; Indicação nº 525/2019;
Requerimento nº 304/2019; Requerimento nº 262/2019;
Indicação nº 542/2019; Indicação nº 974/2018; Requerimento
nº 862/2017, desta Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos
Senhores Vereadores interessados); Ofício nº 178/2019,
datado de 27 de maio de 2019, subscrito por Rafa Zimbaldi,
Deputado Estadual, “solicitando liberação de viaturas para a
Polícia Militar e Polícia Civil do Município de Mogi Mirim”;
(arquive-se). Não havendo mais proposituras, ou quaisquer
outros documentos, para serem levados ao conhecimento do
Plenário, o Sr. Presidente submeteu ao Plenário, solicitação
verbal do Vereador Luís Roberto Tavares, para que um
representante dos adquirentes do loteamento irregular
Jardim Aeroporto pudesse se manifestar, em tribuna. O
pedido foi submetido à votação e aprovado, por todos os
vereadores presentes. O Presidente da Câmara suspendeu a
Sessão, às 19h47, para reabri-la, posteriormente, às 19h53.
Imediatamente, o Sr. Presidente facultou o uso da palavra, no
“Expediente”, anunciando os oradores inscritos, conforme §
6º, do Artigo 111, do Regimento Interno. Vereador André
Albejante Mazon – desiste. Com a palavra, Vereador Cinoê
Duzo: “Boa noite a todos. Gostaria de abordar acerca de dois
assuntos, que defendo há muito tempo nesta Câmara
Municipal, primeiro: o terminal de ônibus. Segundo: a
ciclovia. Hoje, li, no jornal O Popular, trouxe, em sua capa,
dentre outras notícias, o transporte coletivo: “plano de
mobilidade prevê até 3 terminais de ônibus”. Parabenizo a
todos que elaboraram o projeto, vejo-o com bons olhos, pois
há muito tempo luto pela causa do terminal de ônibus, porque
é necessário um local adequado, seguro, ligando as linhas e
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prevendo acessibilidade adequada, então, meus parabéns a
todos os envolvidos nesse projeto. O segundo assunto citado é
sobre a ciclovia, outro projeto que defendo há muito tempo,
acredito, que com o caos vivido no transporte da nossa cidade,
como, por exemplo, aos sábados, quando o trânsito na cidade
fica terrível, incentivarmos sobre o uso responsável e
inteligente da bicicleta. Dou o exemplo de um ponto
necessário, como o Parque Industrial, ligando, desde a
Empresa Alpargatas até a Cortag, o número de ciclistas é
gigantesco, com a necessidade de cortar a rodovia. Mais uma
vez parabenizo a todos que elaboraram esse projeto,
tramitando, na Câmara Municipal, para o estudo nas
comissões e para ser votado, em seguida, acredito, que ele seja
aprovado por todos, mas, como vivemos em uma democracia,
quem sabe? Mas vejo com bons olhos. O projeto prevê um
detalhe importante, traçando metas, até 2034, ou seja, um
projeto gigantesco e, mais uma vez, parabéns à secretaria e ao
Governo Municipal, boa noite e obrigado”. Com a palavra,
Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente,
nobres pares, público presente e funcionários da Casa. Quero
cumprimentar meu amigo e homenageado, por uma moção,
nesta noite, Major Daniel, muito nos honra, tê-lo aqui, em
nossa região, espero, que fique aqui, por mais 3, 4 décadas.
Senhor presidente, hoje, falou-se sobre a Estrada Bulgarelli e,
um mês atrás, estivemos com o Secretário de Transportes do
Estado de São Paulo, deixando lá, um dos pleitos. Estávamos
com o Prefeito Municipal, com uma reunião marcada, por
meio do Deputado Milton Leite, junto, com pedidos do
Vereador Luís Roberto Tavares e da Vereadora Sônia Regina
Rodrigues. Saímos esperançosos da reunião com o secretário,
fizemos alguns pleitos, tais como, a Rodovia dos Agricultores,
a Rodovia Élzio Mariotoni e a Estrada do Bulgarelli, saímos
muito satisfeitos, com o encontro, e esperamos, agora, que o
pedido seja atendido o mais breve possível. Falando em
atendimentos com deputados, como disse para vocês,
tínhamos uma força muito grande na legislatura estadual
passada, com o Deputado Aldo Demarchi, inclusive, ele é o
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responsável pela conquista, na regularização do Parque das
Laranjeiras, na ocasião, estavam presentes, eu, Vereador Luís
Roberto Tavares, Vereadora Sônia Regina Rodrigues,
Vereador Gérson Rossi e Vereador André Mazon. Na reunião
de março de 2018, segundo o pessoal do Cidade Legal, ficaria
para esse ano, para o próximo governo, mas, no mesmo
instante, o Deputado Aldo Demarchi intermediou,
possibilitando essa conquista para o Parque das Laranjeiras.
Tenho uma sorte de ter ao lado deputados que lutam por Mogi
Mirim, eu e Vereadora Sônia Regina Rodrigues, tivemos a
felicidade de estarmos juntos com Deputado Rafa Zimbaldi,
mostrando já, para o que veio. Não anunciarei o que será, mas,
na quarta-feira, acontecerá um seminário, em São Paulo,
anunciando duas novas conquistas para Mogi Mirim, através
do Deputado Rafa Zimbaldi. Citei tudo isso para verem a
importância de estarmos atrás dos nossos deputados, tanto
estaduais, quanto federais. O Deputado Federal Alexandre
Leite, por exemplo, deu um forte alicerce para Mogi Mirim,
não apenas com a liberação de dois ônibus, disponíveis à
educação, mas também, com a vinda de uma outra conquista,
para meados de agosto, provavelmente. Quero muito
agradecer nessa minha fala ao Deputado Estadual Rafa
Zimbaldi, que, infelizmente, talvez, não complete seu
mandato, acaso se torne prefeito de Campinas, ele é uma
pessoa fantástica, a quem temos que aplaudir, em Mogi
Mirim, pois, no dia em que se anunciaram o início das obras
no Parque das Laranjeira, ele esteve presente, apesar de não
participar na intermediação do Parque das Laranjeiras. Ele é
uma pessoa que a população do Parque das Laranjeiras pode
contar, em seu mandato, principalmente, neste e no próximo
ano. Fico muito feliz, eu e Vereadora Sônia Regina Rodrigues
participamos e temos contato com Rafa. Desde quando nos
filiamos ao PP, ele nos intermedia, até mesmo antes de sermos
eleitos vereadores. Ele conquistou uma verba, através do
Deputado Paulo Maluf, na época, recapeando várias ruas no
Jardim Paulista, uma conquista do Partido Progressista,
portanto, temos apenas que agradecer todo empenho do
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Deputado Estadual Rafa Zimbaldi. Fica aqui meu
agradecimento a você e meus aplausos, antecipo, que ele será
meu homenageado, com o Título de Cidadão Mogimiriano,
para o ano de 2019. Muito obrigado”. Com a palavra,
Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Boa noite, membros da
Mesa, senhor presidente, vereadores, vereadoras, mais uma
vez, boa noite. Gostaria de fazer referência à fala do Vereador
Cinoê Duzo, sobre o plano de mobilidade, fazendo alusão
agora há pouco. Para uma questão de informação, vereador, e
para os demais, esse projeto encontra-se na Comissão de
Justiça e Redação e, numa das reuniões conversamos com
Tânia, atual Secretária de Mobilidade Urbana, ficando de nos
apresentar – se não me engano, hoje, já deve ter protocolado
aqui, na Câmara, algumas informações que solicitamos e, em
breve, faremos uma reunião de apresentação para todos os
vereadores e, como dito pelo senhor, é uma lei extensa, mas
fundamental. Quando falamos em mobilidade urbana, falamos
de todos os sistemas de trânsito, falamos da questão de
infraestrutura e de novas vias, por conta disso, há muitas
coisas interessantes, que são lutas de muitos vereadores. É
importante realizarmos esse plano, para ele se tornar uma
política pública, para que não seja modificado, para que cada
gestor, que assumirá a prefeitura, não possa modificá-lo a belprazer. Os planos municipais são fundamentais para a
consolidação da política pública no Município, realizaremos
essa discussão aqui, na Câmara, inclusive, hoje, um
requerimento meu fala, justamente, de um dos problemas do
trânsito, a questão das motocicletas. Fazem muito barulho, há
reclamações constantes de pessoas sobre a perturbação do
sossego público, algo que pode ser inserido no plano, criandose alguma ferramenta para fiscalização e penalização. Que
tenhamos esse equilíbrio urbano, isto é o que buscamos, na
Câmara, e o Executivo precisa buscar esse equilíbrio das
pessoas que moram na cidade. A partir do momento, em que
se incomoda outra pessoa, é necessário que haja uma
penalidade, porque tira-se o sossego do outro. A mesma coisa
acontece com as queimadas, são várias reclamações, chegando
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aos vereadores, assim como chegam até mim vídeos de
pessoas, que botam fogo em um terreno, no meio do dia,
parece, que sentem prazer em atear fogo, em área urbana. Na
zona rural também, não pode, mas há um índice menor de
danos, do que na zona urbana, no meio da população,
acarretando o sofrimento de pessoas com doenças
respiratórias, trazendo danos ao solo, ao meio ambiente. Essas
são questões de equilíbrio, que, infelizmente, não temos.
Faltam políticas públicas, uma legislação contundente, uma
fiscalização mais atuante, para assim mantermos o equilíbrio
urbano, nas várias questões que foram discutidas aqui, pois é
importante discutirmos sobre esses assuntos. Gostaria de falar
sobre a questão do Bulgarelli, não tivemos oportunidade de
fazer perguntas, mas no loteamento Bulgarelli existe uma ação
de muitos anos, correndo na Justiça, e fico esperançoso com a
iniciativa da associação dos moradores, do próprio advogado,
buscando a regularização, porque, durante anos, não houve
uma procura do Executivo, para a regularização daquele
loteamento, feito, irregularmente, sem a vontade de
regularização, mudando o pensamento e o conceito. Por conta
disto, o apoio desta Câmara é essencial e o apoio do Executivo
também, para que os proprietários possam buscar essa
regularização cartorária, resolvendo também, uma pendência
existente na Justiça, rendendo multas para os próprios
moradores e loteadores, proprietários do imóvel. E para
terminar, quero fazer referência ao Major Adriano Daniel,
acompanhando, hoje, a sessão da Câmara, pela primeira vez,
uma pessoa ilustre, que nos abrilhanta, com sua presença.
Obrigado”. Com a palavra, Vereador Jorge Setoguchi:
“Senhor presidente, membros da Mesa, vereadoras,
vereadores, público presente e internautas, boa noite a todos.
Gostaria de destacar a presença do Major Adriano Daniel,
hoje, como Comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar da
nossa região. Quero-lhe dar os parabéns pela reintegração de
posse, realizada, na Estação Experimental Campininha.
Conheço o senhor, meu amigo, o trabalho, que o senhor
desempenha com amor e carinho, o estudo feito e o
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planejamento para que ocorresse de uma forma vitoriosa, sem
danos à sociedade. Meus parabéns, além do que para nós de
Mogi Mirim, da zona rural e da zona urbana também, faz um
excelente trabalho, juntamente, com Capitão Adriano,
Comandante da 2ª Companhia de Mogi Mirim, dando-nos uma
atenção muito grande na área rural, fazendo os comandos nas
estradas principais e também, o projeto Vizinho Solidário, da
zona rural. Com isso, nós, do Município de Mogi Mirim,
temos uma segurança diferenciada, posso confirmar, porque
acompanho, juntamente ao CONSEG, participando também,
alguns vereadores, vejo o trabalho desenvolvido pelo senhor,
junto com o CONSEG, mesmo não sendo uma obrigação do
senhor estar presente. Com isso, há um grande resultado na
segurança do município. Parabéns, Major Adriano Daniel e
parabéns, Vereador Luís Roberto Tavares, fazendo a moção de
congratulações e aplausos. Boa noite e muito obrigado”. Com
a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhor
presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente,
boa noite a todos. Gostaria de agradecer a votação de todos
vereadores à Moção de nº 150, aprovada por esta Câmara, não
apenas de minha autoria, mas de todos, ao Major Adriano
Daniel, do 26º Batalhão da Polícia Militar. Essa moção vem
não apenas por ato profissional, mas por sua responsabilidade.
Imagino alguém no comando, com os “nervos à flor da pele”,
enquanto atua, “segurando a barra” e a “onda” dos policiais,
com os comandados, e, no dia a dia, um ou outro. É difícil
segurar o outro lado, que ele não conhece, o pessoal, que está
sendo retirado, por conta da reintegração de posse, no Parque
das Laranjeiras. Pelo seu ato, por não acontecer nada. Ele
conversou com os dois lados. Por sua bravura, esta Câmara
Municipal faz essa moção. Por um ato ocorrido, em Martinho
Prado, mesmo não pertencendo a Mogi Mirim, porém, o
Major é mogimiriano, responsável por toda nossa região,
composta por 8 cidades. Agradeço ao senhor, major, pelo seu
trabalho, sinta-se abraçado por todos os vereadores, inclusive,
solicitarei que no intervalo façamos uma foto com você, para
que seja guardada para recordação. O nosso obrigado, em
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nome da Câmara Municipal de Mogi Mirim, muito obrigado,
pela presença. Senhores vereadores, quero dizer a vocês, que
no dia 08 de junho foi meu aniversário e, neste dia, o prefeito
fez um ato, no Parque das Laranjeiras, na Rua Milton da
Silveira Pedreira, a Rua XV, com saída para a Rodovia Élzio
Mariotoni, estrada para Itapira. No dia, prestei muita atenção
no que foi dito pelo prefeito, porque, na verdade, ali era o dia
mais esperado por mim, esperei, desde 2005, quando assumi
como vereador, esperando uma assinatura, mesmo que não
fosse naquele momento para o bairro todo, apenas até a rua
30. Prestei muita atenção nas palavras do prefeito, em um
determinado momento ele disse que, terça-feira, estaria em
Louveira, assinando uma ordem do dia, depois não falou mais,
mudou de assunto. Isso foi logo no começo de seu discurso,
depois, falou do bairro, entre outros assuntos. Estava e estou
até hoje, meio atordoado, porque minha mãe faleceu naquela
semana, eu não estava agindo, politicamente, correndo atrás
das coisas, estava me segurando. Na terça-feira de manhã,
seria o dia, em que o prefeito assinaria, em Louveira. Acordei
bem cedo e disse para mim mesmo, que iria para Louveira,
nem que fosse de moto, para ver o que aconteceria lá, liguei,
para alguns vereadores. O Vereador Cristiano Gaioto foi o
primeiro a quem liguei, porque, em março de 2018, eu e ele
solicitamos ao Governo do Estado a regularização e as
escrituras do Parque das Laranjeiras. Liguei também, para
Vereadora Sônia Regina Rodrigues, para o Vereador André
Mazon. O Vereador Cristiano Gaioto ligou para o Vereador
Gérson Rossi, conseguimos arrumar um carro, em última hora,
para irmos até a cidade. Ainda brinquei, dizendo que se o
Vereador Gérson Rossi fosse, teríamos que tirar “o par, ou
ímpar”, porque, no carro, não cabia mais ninguém. Por conta
disto, não passei para os demais vereadores. Fomos até
Louveira e, realmente, era a assinatura com o Governo do
Estado, com o Secretário de Habitação, Flávio Amary, para a
ordem de serviço e regularização dos imóveis, no cartório de
registros, até a rua 30. Estou muito contente, Guto estava lá.
Na minha opinião, a administração deveria convidar todos os
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vereadores, não fomos convidados, fomos, porque somos
insistentes, pegamos o carro do Vereador André Mazon e
fomos atrás. Um grande abraço e boa semana para todos”.
Vereador Marcos Antônio Franco – desiste. Com a palavra,
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: “Senhor
presidente, boa noite. Boa noite a todos, vereadores,
vereadora, amigos da imprensa, público presente e público
que nos segue e acompanha nas redes sociais. Em primeiro
lugar, quero agradecer a deferência do Prefeito Carlos Nelson
Bueno, usando boa parte de seu discurso no Parque das
Laranjeiras, no dia 08 de junho, para falar da minha pessoa, da
minha atuação, como fiscalizadora, legisladora e representante
da população, no Legislativo. Isso só mostra que estou no
caminho certo, honrando meu mandato, já, em relação ao
mérito das afirmações, empreendimentos imobiliários, quero
dizer, que continuamos, sim. Meus colegas, Vereador Tiago
Costa, Vereador Moacir Genuário, Vereador Cinoê Duzo,
Vereador Marcos Franco, continuamos a tratar do tema:
desenvolvimento urbano. Aliás, este tema predominou, hoje,
nesta tribuna, é um tema muito relevante, envolvendo, diga-se
de passagem, geração de emprego e renda, movimentação da
economia. Comentei agora há pouco, com Vereador Cinoê
Duzo, que moro no centro da cidade e a agência Itaú
Unibanco fechará, na Rua Conde de Parnaíba, uma loja fechou
e, na Paissandu, fechou outra. Onde está a administração para
conversar com o Itaú Unibanco, para não fechar a agência,
situada no coração da cidade?! O mercado imobiliário bem
conduzido traz impacto positivo. Nessa última semana, eu e
Vereador Tiago Costa estivemos na sede do Ministério
Público de São Paulo, aqui, de Mogi Mirim, acompanhamos
uma ação civil-pública, tratando sobre plano diretor, revisão
do plano diretor e empreendimentos imobiliários, nisto,
constatamos, que o senhor Prefeito Municipal age de uma tal
forma... Autorizados por todos, lemos os laudos, as folhas, e
ele justifica, que não pode analisar novos empreendimentos,
novos loteamentos, nem os antigos, porque falta dinheiro,
falta qualificação no planejamento e ele justifica, ao
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Ministério Público e Promotoria, que enviará um projeto de
lei, colocando mensagem neste, constando a suspensão de
todos os empreendimentos de Mogi Mirim. Folheando, vimos,
que esse projeto de lei nunca foi mandado para nós, nunca foi
votado e apreciado, anexando o prefeito, como uma de suas
justificativas, a falta de dinheiro e pessoal qualificado para
acompanhamento, colocando a justificativa para o Ministério
Público. É algo seríssimo, ele não enviou esse projeto de lei,
nós vereadores, assessores, procuramos. É muito triste e
reafirmo, se ele pensa que não continuarei com esse tema, ele
terá que falar muito de mim, assim como falou, em quase
metade do discurso, como trouxe o jornal, em relação a
justificativa dos empreendimentos imobiliários. Queremos que
os empreendimentos sejam feitos com transparência,
impulsionando o mercado, o emprego, a renda, não
favorecendo poucos, porque sabemos, que um, ou outro
empreendimento imobiliário será aprovado, mas o que
queremos é uma discussão séria, transparente, não um prefeito
que vem e abre tudo; um outro, que vem e fecha tudo, nós
pedimos o equilíbrio. Muito obrigada, senhor presidente”.
Com a palavra, Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães:
“Senhor presidente, senhores membros da Mesa, nobres
senhores vereadores, público presente, boa noite. Senhor
presidente, Mogi Mirim está sofrendo as consequências da
administração anterior, que tinha lá, suas manipulações e seus
acertos, liberando a instalação de loteamentos, no Município,
ao bel-prazer, sem obedecer à lei, haja vista loteamentos fora
do plano diretor de Mogi Mirim, acarretando um prejuízo
enorme, para toda população da cidade, porque água teria que
chegar no loteamento e o caminhão, para a coleta de lixo, e
sabemos que todas essas despesas são pagas pelos munícipes.
Hoje, cedo, conversei com um munícipe, na Rua Vicente
Pereira de Lima, Chácara Planalto Bela Vista, a pessoa
reclamava da inundação, em época de chuva, por conta da rua,
o loteamento Jardim Parque Real, que foi mal feito, com
poucas galerias pluviométricas, sem dimensionar o tamanho
das manilhas para captar a água da chuva. Hoje, a população
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cobra uma solução, mas o valor para se fazer a obra é alto, 80
mil reais, para cada morador da região. Entendo, que qualquer
um que esteja dentro da regularidade, dentro da lei, não
discutirá, judicialmente. O planejamento da Prefeitura
Municipal de Mogi Mirim não contestará seu erro naquele
loteamento, mas, se houver irregularidade, terá de ser
regularizado e o loteamento terá que ser colocado em dia, para
fazer as obras que precisam ser feitas, não adianta vir aqui e
reclamar. Chega da população de Mogi Mirim pagar por isso,
porque, no fim, quem pagará todo o valor investido no Parque
das Laranjeiras será a própria população, pagando, através de
impostos. Uma administração deve ser feita com austeridade e
não irresponsabilidade, digo, que deve haver caráter e saber
dizer “não”. Houve loteamento em Mogi Mirim, com 10 lotes
caucionados, para o loteador fazer toda infraestrutura do
loteamento, todavia, não se sabe como, no governo de
Gustavo Stupp, esses lotes foram liberados, sem a
infraestrutura ter sido executada, desaparecendo o loteador e
aqueles, que compraram seu lote, vêm para esta Casa, para
reivindicarem. Mas, quem deveria ter feito isso era o loteador.
Se o loteamento não estiver fora da lei, podem ter certeza, que
o planejamento liberará o loteamento, assim como, aconteceu
com o Reserva da Mata. Para finalizar, a preferência será para
lotes e moradias residenciais. É isso que tenho para falar,
senhor presidente, muito obrigado”. Vereadora Sônia Regina
Rodrigues – desiste. Com a palavra, Vereador Tiago César
Costa: “Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores,
vereadoras, público presente, imprensa e internautas. Fiquei
pensando, em como ajudar Mogi Mirim e como trazer
recursos para a cidade, como vereador. Sei, que a principal
função é a fiscalização. Como somos colocados aqui, como
oposição, muitas vezes somos vistos como “destrutivos de um
governo”. Eu e Vereador Moacir Genuário, mesmo vistos
como oposição, ajudamos nossa cidade da melhor forma e
penso que nunca se fez, nem mesmo um chefe de gabinete
conseguiu fazer, uma intermediação com relação ao Ministério
das Cidades, como fizemos, para que o Parque das
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Laranjeiras, para a conquista de hoje. Pensando nisto,
enxergando a evolução das receitas de Mogi Mirim, em uma
apresentação feita pelo Secretário de Finanças, no ISSQN de
Mogi Mirim, no ano de 2018, a arrecadação foi de mais de 5
milhões; em 2019, foi para 13 milhões, logo, houve um
aumento de 142% na arrecadação do ISSQN, significando,
que pode haver uma fraude na arrecadação do tributo
municipal, porque uma receita não sobre de 5 milhões, para 13
milhões, se não houver nada de errado, com relação à
arrecadação municipal. Isso é algo muito grave. Pensando na
arrecadação municipal, criei uma CPI da Sonegação Tributária
na cidade de Mogi Mirim, trazendo muitos recursos para os
cofres da Prefeitura de Mogi Mirim, para investirmos, em
escolas, creches, para tentarmos uma solução, baseada na
prerrogativa fiscalizadora do vereador. Tenho as 12
assinaturas e agradeço aos vereadores, que assinaram a
abertura desta CPI de sonegação fiscal, que é muito
importante, porque o vereador do meu partido, Vereador
Ricardo Nunes, do MDB de São Paulo, fez a CPI da
Sonegação Fiscal em São Paulo, trazendo para aquele
município mais de 1 bilhão de reais, aos cofres da prefeitura
de São Paulo, em 1 ano, principalmente, através da
fiscalização relacionada às instituições bancárias, porque,
como advogado tributarista, sei o planejamento feito por eles,
cobrando juros abusivos do cidadão comum, enriquecendo,
visando o lucro, mas, na hora de pagar o ISS, para o
município, escolhem municípios, tais como, Poá, Barueri, com
alíquota de 1%, 2%, e Mogi Mirim, às vezes, com 4, 5%,
perdendo a receita, com planejamentos tributários
fraudulentos. Para vocês terem uma ideia: “acordo da CPI da
sonegação, em São Paulo, renderá 230 milhões de ISS, para o
Município de São Paulo, ao ano”; “acordo com CPI de
sonegação do Banco Alfa paga 30 mil à vista, para a
Prefeitura de São Paulo” e “após ação da CPI – sonegação,
Banco Santander paga 195 milhões para a Prefeitura de São
Paulo”. É essa a intenção da CPI: buscar dos grandes
conglomerados de banqueiros e instituições, que sonegam
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impostos em Mogi Mirim, arrecadando, para os cofres
públicos da cidade, principalmente, porque, olhando para essa
prestação de contas, vemos que, na arrecadação de Mogi
Mirim, Gustavo Stupp destruiu os fiscais da cidade. Por
exemplo, quando vemos essa diferença de arrecadação,
sabemos, que há algo errado. O jornal O Popular publicou,
que o Itaú/Unibanco deve mais de 100 milhões de ISS, para
Mogi Mirim, com a questão de sede, a intenção da CPI é
evitar que aumente o imposto do cidadão, como o IPTU, a
água, trazendo a arrecadação de quem tem, quem consegue
pagar, quem mais lucra no Brasil, como são as instituições
bancárias, as quais deixam de pagar o imposto devido, para
fraudar e maquiar, abrindo uma “portinha”, em Barueri e em
outros municípios, com alíquota baixa. Como eu disse,
arrecadando para outros municípios, enquanto o dinheiro
deveria vir para o município de Mogi Mirim. Com a criação
da CPI e 4 membros, posterior ao recesso, para dar tempo de
fazer esse trabalho. Na semana que vem irei à Câmara de São
Paulo, eu e Vereador Moacir Genuario, para conversarmos
com nosso amigo Vereador Ricardo Nunes, do MDB, para que
ele nos dê a linha de investigação, criada pela CPI da
Sonegação Fiscal de São Paulo. Podem ter certeza, que nós
não apenas criticaremos, mas traremos dinheiro, para os cofres
do município, com um prefeito responsável, investindo onde
precisamos, como nas escolas, nas creches, fazendo o que o
povo mogimiriano precisa, sem aumentar IPTU, água e
imposto do povo. Muito obrigado, senhor presidente”. Não
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a
Sessão às 20h36, 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 dezesseis 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 SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do
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disposto no inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno:
1. Projeto de Lei nº 37, de 2019, de autoria da Vereadora
Sonia Regina Rodrigues, “instituindo no calendário oficial do
Município o dia 12 de maio, como dia de Conscientização e
Enfrentamento à Fibromialgia”; (submetido a votos, em sessão
de hoje, a Câmara aprovou, Segundo (2º) Turno, por
unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto de Lei nº
37/2019, da Vereadora Sônia Regina Rodrigues); (à sanção do
Prefeito Municipal). 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). Vereador Alexandre
Cintra – desiste. Vereador André Albejante Mazon – desiste.
Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa
noite a todos. Referente ao projeto de mobilidade, quero fazer
um registro. Vereador Fábio Mota, peço sua atenção, por
gentileza, desculpe incomodá-lo, mas quando mencionei o
projeto da mobilidade urbana, o qual vejo com bons olhos,
tenho que registrar que o senhor, Vereador Fábio Mota, esteve
e logicamente é, funcionário da prefeitura, sempre esteve
preocupado com esta questão, são extensivos os parabéns à
Vossa Senhoria. Não sei se é uma denúncia, se é um “puxão
de orelhas”; não sei o título que dou para isso, mas, vejam se o
trânsito da cidade não está um caos: senhoras e senhores
vereadores, sábado de manhã, no centro da cidade de Mogi
Mirim, acontecendo a troca do telhado de uma das maiores
redes de lojas, situada, graças a Deus, em nossa cidade. E não
foi apenas em um final de semana, é o terceiro final de semana
consecutivo, que acontece a troca do telhado da loja, e quem
autorizou a troca, a reforma de uma loja gigante, no sábado de
manhã? Já é um transtorno enorme o sábado de manhã na
cidade e questiono em relação à segurança. Eu filmei e vários
outros vereadores estavam presentes, com certeza, uma via
estava isolada, juntamente, com um agente de trânsito. Tudo
bem, o guindaste que estava no telhado, a caçamba embaixo.
Eu presenciei, 3 vezes seguidas, uma pedra do telhado,
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escapou da gaiola, bateu, na quina da caçamba, e não
aconteceu um acidente, não falo fatal, porque não tenho essa
previsão, mas um acidente gravíssimo, porque Papai do céu
estava de prontidão. Esse foi o terceiro final de semana
seguido. Sugestão: para não falar, que Vereador Cinoê Duzo
só “taca pedras”, minha sugestão é bom senso. Queridos
responsáveis, por que não fazer essa reforma no sábado,
depois das 15 horas, quando o centro está morto? Por que não
o fazer no domingo à tarde, quando não tem ninguém na rua?
Sábado de manhã não dá! É um risco sim, se cai, em um capô
de um carro. E se cai em uma criança? No sábado, tem muita
gente no centro. Fica a dica: se acontecer essa reforma,
novamente, que seja remanejada para outro horário, porque
minha preocupação é evitar acidentes. Entendemos, que a
troca do telhado da loja seja necessária, mas, primeiramente,
haja bom senso com o horário. Falando nisto, carga e
descarga, no sábado de manhã, estão de brincadeira? Nada
contra o comércio, temos que fomentá-lo, mas a questão é a
segurança, primeiro o cidadão sempre. A pessoa que
autorizou, o secretário que autorizou, por gentileza, reveja,
remaneje e reconsidere, no sábado de manhã não, no sábado à
tarde sim, por exemplo”. Vereador Cristiano Gaioto – desiste.
Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa
noite, senhor presidente, membros da Mesa, senhoras
vereadoras, senhores vereadores, público presente e
internautas. No dia 07 de junho, recebi alguns vídeos de
pessoas que utilizam a Unidade de Pronto Atendimento –
UPA e que, sabemos, está em ampliação. Já falei várias vezes
aqui, que sou usuário do SUS. Eu uso o SUS e, hoje, em casa,
sou eu e minha esposa, somente, tanto eu, quanto ela, nós
usamos o SUS. Se pegarem o prontuário, verão que por várias
vezes usamos o SUS e a idade me faz ter alguns cuidados
comigo e com minha esposa, principalmente, nesta época do
ano, com o frio e tudo mais, precisamos ter um pouco mais de
cuidado. Vereador Cinoê Duzo, a palavra que usaria muito
hoje é: bom senso. Em algumas situações é necessário o bom
senso e, nessa época do ano, procuramos a UPA, por conta
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dos problemas de respiração, problemas respiratórios. Com a
reforma, havia uma poeira danada, um pó danado, e a UPA
estava cheia de gente, bastantes usuários, porque é normal
nessa época do ano, principalmente, por conta da crise da
dengue na cidade. É falta de bom senso não evitar que aquilo
ocorresse. Recebi vídeos e postei-os, na minha página, no meu
perfil, pedindo para que as autoridades da saúde dessem uma
resposta, de que aquilo não aconteceria novamente. Não veio
nenhuma resposta, acharam que a resposta não seria
importante e repetiu-se a mesma ação, o mesmo infortúnio,
vamos assim dizer, para quem frequenta a UPA. Vereador
Cinoê Duzo, comentei, com o presidente, que havia marcado
assuntos para esta fala e você veio e falou sobre a Lojas
Pernambucanas. Comentei várias vezes, com minha assessora,
que eu não concordava com o horário que realizavam o
serviço, porque sabemos, que o mogimiriano tem por costume,
vir para o centro da cidade, no sábado de manhã, de carro, e,
se ficarmos na praça veremos – Vereador Tiago Costa estava
por lá, não sei se chegou a ver o que eu vi. Eu estava olhando,
assistindo uma apresentação da Banda Lyra e, ao sair, parei
para conversar com uma pessoa, com a esposa do Nelsinho, a
Vanda, da Associação Comercial. Falei ainda, que a obra daria
“caca”, porque estavam com uma dificuldade danada para tirar
o cesto de lá de cima e, ao tirá-lo, manuseando de forma
errada, o cesto bateu na parede, no beiral lá, em cima. Caíram
os destroços, os escombros, uns 4 metros do beiral,
atravessaram a rua, do outro lado, na outra calçada, por Deus!
Alguém de moto, ou coisa parecida, não passou, danificando
alguma coisa. Concordo, que deve haver bom senso e em
horário diferente, horário contrário ao pico, principalmente,
não no sábado de manhã. Sei que o serviço deve ser feito, não
digo que tenha que ser a noite, não sou técnico, especialista,
em trocar telhado. Não sei se isso pode ser feito à noite, mas
pode-se fazer no sábado à tarde, no domingo durante o dia.
Também não é crítica, concordo, mas é uma “chamadinha no
bom senso”. Quero aqui cumprimentar ao Maestro Carlinhos
Lima, ele tem 1% da população, participando das escolas de
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música; 1% da população de Mogi Mirim está fazendo música
e isso é louvável, pois é um projeto que, realmente, deu certo
em Mogi Mirim e ele é o responsável, merecendo todo louvor
desta Casa. Para encerrar, quando votamos aqui, a recusa do
projeto do hospital municipal, por várias vezes usei a palavra
“bom senso”. E hoje, passaram para mim uma informação,
pode ser fake news, boato, mas passaram uma informação, a
de que o prefeito pretende construir uma UBS, na Zona Norte
da cidade, e pretende, em breve, começar as obras na rede
pública de saúde, ou seja, nas UBSs. O que fizemos aqui foi
usar o bom senso, mostramos para o prefeito aquilo que o bom
senso estava dizendo para todos nós: que o momento era o de
investir na base, colocando-a, primeiramente, em
funcionamento, para depois termos uma segunda casa, na
cidade. Espero que isso não seja fake news, não seja um
boato, espero que isso se torne realidade. Já começou a fazer o
investimento na rede pública de educação, tem dinheiro no
caixa, dá para se fazer e aprovaremos, sempre que possível,
nesse sentido. Muito obrigado e bom final de semana para
todos”. Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior – desiste.
Vereador Jorge Setoguchi – desiste. Com a palavra, Vereador
Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhor presidente, senhores
vereadores, vereadoras e público presente. Agradeço a todos
os vereadores, hoje, e ao presidente, que colocou em votação,
porque esteve aqui o pessoal do Bulgarelli, na verdade, Jardim
Aeroporto, e participaram da Tribuna Livre. Fizeram toda
documentação e, infelizmente, a pessoa responsável, não sei o
que aconteceu, mas não estavam inscritos. Por conta disto,
solicitei ao presidente, que solicitasse aos vereadores, para
poderem falar. Falaram, então, hoje, sobre a regularização do
loteamento, o qual o Vereador Gérson Rossi acompanha de
perto, bem antes da Frente Parlamentar. E acompanhamos, há
muito tempo. No loteamento montaram uma associação de
moradores e nessa associação montaram várias comissões, tais
como, a da água, a da energia, a de obras, enfim, o pessoal que
esteve aqui, hoje, eles estão bem atualizados na questão da
regularização e de serviços internos. Falaram também, sobre a
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regularização, que demorará um pouco mas virá, para este
Plenário, para a votação. Falaram também, sobre o asfalto da
MMR – Orlando Arruda. Fizeram um abaixo-assinado e o
levaremos ao Governo do Estado, e já há uma solicitação
minha, do Vereador Cristiano Gaioto e do Presidente
Vereador Manoel Palomino, sobre esse asfalto. Outro assunto
abordado foi sobre a lixeira. Por incrível que pareça, não há
recolhimento de lixo. A Construrban não faz. Solicitei, em
2017, em 2018, e, hoje, novamente, foi solicitado. Entramos
em contato hoje, pela manhã, com Zé Paulo, e segundo disse,
ele irá ao loteamento e conversará com os moradores e
colocará um ponto, para a coleta. Apesar de hoje não terem o
direito de perguntar, eles puderam falar e agradeço a
aprovação de todos os vereadores. Hoje, quero falar um pouco
sobre o Parque das Laranjeiras: 6, ou 7 anos, para sair uma
sentença judicial; 2 anos para um empréstimo, após a
sentença; 4 meses, mais ou menos, para fazer uma licitação, 2
meses para assinatura do contrato e, no dia 08 de junho, o
prefeito assinou o contrato. Para mim, e acho que para todos
os presentes, na segunda-feira, dariam início com as
máquinas, funcionários da Simoso para cima e para baixo.
Mas não foi o que aconteceu, porque ainda há uma de ordem
de serviço, saindo amanhã, ou quarta-feira, e assim que sair,
será feriado, ou seja, faltando apenas a ordem de serviço,
saindo amanhã, ou quarta-feira, os funcionários da Simoso
terão a liberação para andarem no bairro, para começarem os
trabalhos, levar as máquinas, contratar um local para deixar as
máquinas e me parece, que os 3 dias, perto dos 6, 8 anos de
espera são uma eternidade, por conta da ansiedade, inclusive,
a minha e de todos os moradores, porque, finalmente, as obras
começarão, assim que a ordem de serviço sair. Senhores
vereadores, boa semana a todos, se precisarem de mim, e a
população também, estou à disposição, um grande abraço a
todos”. Com a palavra, Vereador Marcos Antônio Franco:
“Boa noite, primeiramente, ao nosso Deus, ao Nosso Senhor
Jesus Cristo, aos vereadores, vereadoras, ao público aqui
presente e aos assessores. Completarei o que o Vereador
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Geraldo Bertanha falou sobre Carlinhos Lima, Maestro da
Banda Lyra, darei meus parabéns a ele, pois fui aluno dele, de
1998 a 2006. Acho que o Vereador Alexandre Cintra se
lembra disto, o instrumento que tocava era o trompete,
inclusive, meu professor, hoje, é músico de Roberto Carlos.
Foi uma honra ficar 7 anos por lá e pretendo voltar, se sobrar
uma vaga no meu tempo, porque, agora, descobri que as aulas
são às quintas-feiras, mas eu voltarei, porque é bom demais.
Carlinhos Lima tem parceria com o povo da Alemanha, que
aprecia a Banda Lyra, parabéns Carlinhos de Lima, por sua
dedicação à Banda Lyra, que você tem como a “menina de
seus olhos”, meus parabéns. Hoje, quero falar também, sobre
os pacientes que fazem radioterapia e quimioterapia, em São
João da Boa Vista, inclusive, Reis foi homenageado aqui e sua
esposa faz quimioterapia e radioterapia. Hoje, ela foi para São
João da Boa Vista e conseguiu chegar em sua casa, às 9 horas,
porque os pacientes do AME não estavam com ela. Quando se
mistura os pacientes que fazem radioterapia, quimioterapia,
em São João da Boa Vista, eles saem debilitados, com
fraqueza e são obrigados a esperarem os outros pacientes, que
vão para o AME, chegando às 13 horas, 14 horas, sem almoço
e repouso adequados e, por conta disto, amanhã cedo irei para
conversar com Alex, porque, quando eu trabalhava de dia, eu
levava os pacientes para São João da Boa Vista, chegando, às
6 horas, e, às 7 horas, os pacientes já estavam liberados, 8
horas, 8h30 já estavam em Mogi Mirim. Amanhã sentarei e
conversarei com Alex, meu encarregado, ele, porque ele sabe
a situação que se encontra um paciente, que faz radioterapia e
quimioterapia, e eu não acho certo o que acontece com esses
pacientes. Perguntei para a esposa do Reis, o homenageado,
ela me falou que segunda-feira foram em 7 pacientes, apenas 1
passaria pelo AME, e todos foram liberados às 8 horas e
obrigados a esperarem até às 13 horas. Não é certo e espero
que eles corrijam esse problema e que tenham mais respeito
com esses pacientes, porque não é fácil uma pessoa com
câncer e ainda passar por isso, por esse tipo de
constrangimento. Alex terá bom senso e sei que me ouvirá,
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por isso amanhã sentarei e conversarei com ele. Espero, que
essa situação não ocorra mais, inclusive, ela veio pedir para
mim e para a Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros.
Falei para ela e a todos pacientes que me procurarem, pois é
uma coisa que precisa ser corrigida e não está difícil de fazêlo. Se há motorista, ou não, eu acho que a Secretaria de Saúde
tem que dar um jeito, chamando, para fazer hora-extra, porque
o paciente não é obrigado a pagar as consequências. Não
gosto muito de Facebook, mas por esses dias vi um anúncio de
um cidadão, criticando os 17 vereadores, tachando-os de
vagabundos, dizendo que apareciam apenas na segunda-feira,
mas isso não é verdade, vimos de segunda-feira e todos temos
um compromisso, como, por exemplo, Vereador Luís Roberto
Tavares e Vereadora Sônia Módena. Acho engraçado quando
falam que vereador não deve receber salário, daremos um
exemplo do Vereador Robertinho, se não receber o seu salário,
como ele fiscalizaria a cidade e faria seu trabalho bem feito, se
trabalhasse em alguma empresa? Vereadora Sônia Módena,
imagine-se sem seu salário de vereadora e seu trabalho com os
animais de rua, se ficasse apenas na Delegacia, como
fiscalizaria o Parque das Laranjeiras, os cachorros que resgata
nas ruas? Vereadora Maria Helena Scudeler, que vem aqui e lê
seus projetos 12 horas, 13 horas, de manhã, vejo essa mulher
sempre se dedicando às coisas aqui da Câmara. Você,
internauta, que critica os vereadores, já “puxei sua capivara”,
você já foi candidato a vereador e não teve moral de ter nem
30 votos, você não tem moral nenhuma, você não faz nada
para a sociedade, crie vergonha na sua cara e respeite esses
políticos, esses vereadores escolhidos pelo povo. Obrigado
senhor presidente”. Com a palavra, Vereadora Maria Helens
Scudeler de Barros: “Senhor presidente, senhora vereadora,
senhores vereadores, dizendo alguma coisa a respeito de nosso
Jornal Oficial, hoje, o Secretário de Relações Institucionais
não está aqui, mas está o Jamer, que também responde pela
secretaria. Hoje, o Jornal Oficial não está em minhas mãos,
mas, senhor presidente, a lei fala sobre publicidade da
Câmara. Vocês fizeram fotos dos vereadores, de costas, no
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evento do Parque das Laranjeiras! Nem estou falando, porque
não estive lá, mas do prefeito, secretárias e secretários vocês
fazem fotos pessoais, de frente! É um alerta e questionarei
isso, porque eu estava aqui, quando aprovamos a lei, são
muitos exemplares, é a maneira de prestigiarmos esta Casa, os
vereadores. O simples ato, singelo, do presidente, de chamar
os vereadores ao palco, parece pouco, mas não é pouco.
Agora, em um jornal oficial, trazendo uma notícia, que não é
verídica, como: “primeiro lugar no país em projeto de
educação. Mogi Mirim faz parte do seleto grupo composto por
apenas 6 municípios selecionados, para participar do projeto
plano de aula, da nova escola”. Senhores vereadores, é uma
mentira, é uma falsidade, foram somente 6 municípios que
participaram da disputa. Mogi Mirim ganhou, mas não foi o
país, foram apenas 6 municípios, por que não diz a notícia,
corretamente? Para mim é um elogio, fui saber e me informar,
que bacana, educação, é isso que nós precisamos, a base deste
país é a educação, porém, noticiar como primeiro lugar, em
apenas 6, que compraram a parte do jornal da Revista Nova
Escola. São somente 6 municípios, não é o país todo, é
louvável o primeiro lugar, mas dentre os 6. Coloquem a
notícia verdadeira, não a notícia falseada. Fui saber sobre os
cromic books, foram entregues pela Fundação Lemann e cada
escola tem 2 deles, e, se ligados na internet, caem e nenhum
funciona, porque não tem internet e precisa pôr. Fiquei
contente e fui me informar, mas nada é verídico, porque não
fazem como digo: prestigiem a Câmara, prestigiem o
Executivo de maneira correta. A imprensa é testemunha, os
vereadores, especialmente alguns, tiveram participação
definitiva e primordial na conquista das verbas. Foram 40
anos, é fundamental, que coloquem eles todos, não estou com
o Jornal Oficial de hoje, estão todos de costas. Por quê? A Lei
não fala isso, ela é muito clara, é a Câmara, o Poder
Legislativo e o Poder Executivo. Muito obrigada, senhor
presidente”. Com a palavra, Vereador Orivaldo Aparecido
Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros da Mesa,
caros senhores vereadores e público presente, a todos vocês e

32

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ao povo de Mogi Mirim, uma boa semana. Senhor presidente,
mais precisamente e respeitosamente, menciono o nome do
senhor aqui, Vereador Tiago Costa, se eu fosse prefeito de
Mogi Mirim, manteria este mesmo secretariado do Prefeito
Carlos Nelson Bueno, essa gente, que é da nossa cidade,
pessoas com compromisso com Mogi Mirim. Estão fazendo
um trabalho extraordinário, acompanho e vejo o esforço em
levar esta cidade para um novo patamar. Vereador Tiago
Costa, logo, quando o então secretário Roberto assumiu as
finanças da Prefeitura de Mogi Mirim, eles não queriam
divulgar determinadas informações, de coisas, que haviam
acontecido no Governo do ex-Prefeito Gustavo Stupp.
Aconteceram coisas absurdas: faltou dinheiro em Mogi Mirim
sim, nos primeiros anos de governo do Prefeito Carlos Nelson
Bueno, por irresponsabilidade da administração do ex-prefeito
Gustavo Stupp. Existe um documento chamado DIPAM –
Declaração Para o Índice de Participação dos Municípios,
onde o município reivindica a parte que tem, de contrapartida,
parte que o governo tem que devolver para o município da
arrecadação do ICMS, os senhores acreditam, que deixaram de
entregar esse documento de Mogi Mirim para o Governo do
Estado?! Logo, quando o Secretário de Finanças, Roberto –
logo depois passou a ser o senhor Oliveira, eles detectaram
que o documento não fora entregue. Apura-se o exercício,
vamos dizer, 2016, entrega-se, em 2017, e o governo lançará
aquele valor a favor do município, no ano seguinte, levando,
praticamente, 3 anos para o município receber esse dinheiro, e
uma boa parte dele entrou, em 2018, e, em 2019, porque o
Secretário de Finanças, Oliveira, e o departamento fiscal,
regularizaram tudo isso, pasmem os senhores. Não eram
fiscalizadas as empresas em Mogi Mirim, estavam largadas a
Deus dará, porque uma das coisas feitas pelo governo de
Gustavo Stupp foi escangalhar toda a parte de fiscalização,
por esse motivo há esse aumento de arrecadação, em quase
50% a mais, porque a administração do Prefeito Carlos Nelson
trabalha com austeridade, fiscalizando e entregando os
documentos de interesse da população de Mogi Mirim, para
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que o município receba aquilo que é seu, por direito. Esses são
os verdadeiros fatos, e sobre essa CPI é interessante ir a
fundo, em 2013, 2014, 2015, 2016, e tenho certeza absoluta
que ela apurará os descalabros que aconteceram na
administração municipal do senhor Gustavo Stupp, o quanto
Mogi Mirim perdeu. Quero dizer, perder, não perdeu, porque
o Secretário Oliveira foi atrás, procurou regularizar tudo, para
que o dinheiro viesse para Mogi Mirim. Mogi Mirim perdeu e
demorou para receber esse dinheiro de volta, é isso que
aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente”. Vereadora
Sônia Regina Rodrigues – desiste. Com a palavra, Vereador
Tiago César Costa: “Cumprimentos já feitos, agradeço ao
Vereador Orivaldo Magalhães, pelas informações. Eu também
tinha ciência dessa situação e acompanhei o desmantelamento
do grupo fiscal, que, à época, era da prefeitura, inclusive, com
perseguição aos servidores, os quais foram incluídos numa tal
“máfia do ISS”, sendo apenas uma “cortina de fumaça” para
tentarem esconder o arrombo aos cofres públicos de Mogi
Mirim. Tenho essa lembrança na mente. Sobre esse
desmantelamento, realmente, temos que tomar cuidado,
porque esse grupo Stupp não pode voltar a pisar nesta cidade
nunca mais, no sentido coletivo, tentarão voltar com qualquer
cargo representativo político, financiando alguém. Isto, podem
ter certeza, pois já acontece, nos bastidores. Esse grupo de
sem-vergonhas, mal caráteres, que saqueou Mogi Mirim,
deixando a cidade o caos e o povo mogimiriano sofrendo.
Realmente, essa CPI pretende vasculhar o que foi feito,
porque é muito fácil deixar de fiscalizar e cobrar propina do
empresário, do prestador de serviço, deixando de autuar, por
não recolher, tendo que pagar um valor X, por fora, isso
acontece muito. Funcionários perseguidos. O Oliveira foi
perseguido e acompanhei, fui uma vez no Ministério Público e
ele está lá, juntamente, com o dono da empresa Sigcorp,
revoltados, porque queriam propina dele. Eu acompanhei tudo
isso e vi que, realmente, desmantelaram a questão da
fiscalização, na cidade de Mogi Mirim. Concordo com Vossa
Excelência nesse sentido, pois a intenção é buscar o que Mogi
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Mirim perdeu, punindo quem deve ser punido, porque chega
de impunidade nessa terra. Inclusive, quero fazer referência,
recebemos nesta semana, na Câmara Municipal. Encabecei
uma moção de apoio ao pacote de projeto de leis
anticorrupção, do atual Ministro Sérgio Moro, enviado a
Brasília, e recebemos, na data de 2 de maio, da Senadora
Simone Tebet, do MDB, Presidente da Comissão de
Constituição de Justiça e Cidadania, uma resposta à nossa
moção, da Câmara Municipal de Mogi Mirim, com os
seguintes dizeres: “ao senhor presidente, faço referência à
correspondência em epígrafe, por meio da qual Vossa
Excelência encaminha cópia da Moção de Congratulações nº
27 de 2019, de autoria do Vereador Tiago César Costa, ao
Presidente do Senado Federal, para a ciência da referida
moção e apoio ao pacote de projeto de leis anticorrupção,
apresentado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública,
Sérgio Moro. Agradeço pela contribuição ao debate
democrático e informo que, oportunamente, dar-se-á ao
Plenário desta comissão, ciência do conteúdo da sua missiva,
que permanecerá à disposição dos membros, para a consulta,
renovo, por fim, protesto de estima e consideração, Senadora
Simone Tebet – Presidente da Comissão de Constituição de
Justiça e Cidadania”. Isso é importante, para marcarmos Mogi
Mirim, no Senado Federal, em apoio aos projetos que
combatam a corrupção, porque vivenciamos isso, em nosso
município, recentemente. É importante enxergar que, hoje, a
política mudou alguns valores, supostamente, rackearam
Sérgio Moro, ninguém sabe, se aquelas mensagens são
verdades, ou mentiras, mas os fatos estão deturpados, como se
promotores fossem os bandidos e quem foi bandido e saqueou
o Brasil fosse inocente e devesse estar na rua. Criaram todo
esse imbróglio para colocar o Ministro Sérgio Moro “no olho
do furacão”, para destruir a Operação Lava Jato e soltar da
cadeia o principal bandido, Lula. O STF está para julgar isso,
agora, e a esquerda, cega. Militante de partido político, que
defende bandido, para mim não é de esquerda, nem de direita,
nem de centro; quem defende bandido é bandido também,
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porque, se tenho bandido no meu partido, não o defenderei,
Cunha está preso e que fique, precisamos limpar não apenas o
Brasil, como Mogi Mirim também. O povo começar a
enxergar que temos que filtrar, que o voto é importante para
acabar com essas quadrilhas, é muito fácil transformar o
bandido em mocinho e o mocinho em bandido. Fica aqui esse
apoio ao Ministro Sérgio Moro, pelo que ele está vivendo, por
colocar bandido na cadeia. Temos que lutar contra os
bandidos, travestidos de políticos. Eles nos queimam. Nós,
querendo fazer um trabalho sério, pensando na coletividade,
eles querendo encher o bolso, que encham em outro lugar,
dentro de uma cadeia, cumprindo sua pena. Vamos limpar essa
política, porque, quanto mais limpa, melhor será para quem
quer seriedade política, e quem quer ficar rico vá trabalhar, ao
invés de roubar o dinheiro do povo e ainda ficar pagando de
“santinho”! Lula! Cadeia, filho. Sérgio Moro, continue seu
trabalho na Lava Jato, nós o apoiamos na Câmara de Mogi
Mirim e queremos que o Brasil seja “passado a limpo”, assim
como, Mogi Mirim, porque Stupp e sua corja, nunca mais”!
Como não houvesse mais oradores inscritos para falar em
“Explicação Pessoal”, o Sr. Presidente determinou fosse
guardado um respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo
passamento das senhoras Marli Gaiga Martins Doro, Iracema
Donegá Rossatto, Dorvalina Cardoso Simplício, Dulcinéia
Bronzatto Vitorino, Patrocinia Carvalho Gonçalves, Maria
Celisia Marella Davoli e Vicentina Bevilacqua Ayola e dos
senhores Dorival de Souza Barbosa e Francisco de
Alesandre, falecidos, recentemente. Nada mais 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 21h31 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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