CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA VIGÉSIMA NONA (29ª) SESSÃO ORDINÁRIA

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

Aos nove dias do mês de setembro 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
Vigésima Nona (29ª) 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 06 de
setembro 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),
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 Gérson Luiz
Rossi Júnior para que procedesse a leitura de um trecho da
Bíblia Sagrada. Na sequência deu ciência à Casa, através de
leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei nº 94, de 2019,
de autoria do Vereador Cinoê Duzo, “assegurando às
gestantes e portadores de necessidades especiais que utilizam
o transporte coletivo público municipal o direito de
desembarque entre as paradas obrigatórias (pontos de ônibus)
e dá outras providências”; (ao exame das Comissões
Permanentes); 2. Projeto de Lei nº 95, de 2019, de autoria do
Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior, “dispondo sobre isenção
do pagamento de Estacionamento Rotativo (Zona Azul) aos
veículos que sejam de Entidades Assistenciais”; (ao exame
das Comissões Permanentes); 3. Projeto de Lei nº 96, de 2019,
de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno,
acompanhado de Mensagem nº 77/2019, datada de
05/09/2019, objeto do Ofício nº 77/2019, de igual data,
“prorrogando o prazo da Permissão de Uso concedida pela Lei
Municipal nº 2.729, de 14 de dezembro de 1995, à Associação
dos Proprietários das Chácaras Sol Nascente”; (ao exame das
Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do
Regimento Interno). Ainda com os Ofícios n.ºs 33, 34, 35 e
36/2019, o Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou fossem
os Projetos de Lei n.ºs 54, 56, 57 e 58/2019 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): n.ºs:
Requerimento Nº 497/2019 Assunto: REITERO O
REQUERIMENTO Nº 439 DE 2019, SOLICITANDO AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO,
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTOS NO PSF DO
GABRIELZINHO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS DE
ATENDIMENTO.
Autoria:
JORGE
SETOGUCHI.
Requerimento Nº 498/2019 - Assunto: REQUEIRO A
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EMPRESA ELEKTRO QUE REALIZE PODA DE ARVORE
LOCALIZADA NA ESTRADA SP-147, RODOVIA
ENGENHEIRO JOÃO TOSELLO, PRÓXIMO AO KM 68.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 504/2019 Assunto: ASSUNTO: Reiterando o Requerimento nº 1012019, Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Arquiteto
Carlos Nelson Bueno, que junto às Secretarias de Educação,
Financeiro e Jurídica, a realização de estudos para o aumento
em 50%, dos recursos financeiros destinados às unidades
escolares, através do Programa PAFE. Autoria: CRISTIANO
GAIOTO. Requerimento Nº 505/2019 - Assunto: Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno
que, através da Secretaria competente encaminhe relação, dos
últimos 4 anos de beneficiados da Lei nº 5.595, alterada pela
Lei nº 5.605, ambas de 2014. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Requerimento Nº 506/2019 - Assunto: Encaminho
ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno - Minuta de
Projeto De Lei “Que assegura a pessoa com deficiência a
utilizar o transporte coletivo urbano o direito de desembarque
entre as paradas Autoria: FABIO DE JESUS MOTA.
Requerimento Nº 507/2019 - Assunto: Requer ao Exmo.
Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio da secretaria
competente, relatório com os estudos técnicos da viabilidade
dos semáforos instalados na Avenida Pedro Botesi, rotatória
com a Avenida Vinte e Dois de Outubro e nos encaminhe
essas informações. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA.
Requerimento Nº 508/2019 - Assunto: Requer ao Exmo.
Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio do SAAE,
listagem de todos os cargos comissionados e cargos que
recebam FG, ambos com seus respectivos valores e nos
encaminhe esses dados. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA.
Requerimento Nº 509/2019 - Assunto: ENCAMINHA AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,
MINUTA DE PROJETO DE LEI QUE “DISPÕE SOBRE
CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU
AOS IMÓVEIS LOCADOS POR TEMPLOS RELIGIOSOS
NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, CONFORME
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ESPECIFICA”.
Autoria:
MOACIR
GENUARIO.
Requerimento Nº 510/2019 - Assunto: Requer ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno,
que junto à Secretaria competente, realize estudos para a
pavimentação asfáltica da Rua Linha da Penha, localizada no
bairro do Mirante. Autoria: CRISTIANO GAIOTO.
Requerimento Nº 511/2019 - Assunto: Requeiro informações
sobre a aplicação da Lei Federal 13.865 de 08 de agosto de
2019 que altera a lei de Registro Público no tocante a dispensa
de “habite-se” para averbação de construção em área ocupada
por população de baixa renda. Autoria: GERSON LUIZ
ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 512/2019 - Assunto:
MUDANÇA DO LOCAL DA SESSÃO SOLENE DE
OUTORGA DA MEDALHA PRESIDENTE JOÃO
TEODORO XAVIER. Autoria: MANOEL EDUARDO
PEREIRA DA CRUZ PALOMINO, ANDRÉ ALBEJANTE
MAZON, CRISTIANO GAIOTO, GERALDO VICENTE
BERTANHA, LUIS ROBERTO TAVARES. Requerimento
Nº 513/2019 - Assunto: MUDANÇA DO LOCAL DA
SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TITULO DE
CIDADÃO
MOGIMIRIANO.
Autoria:
MANOEL
EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO, ANDRÉ
ALBEJANTE MAZON, CRISTIANO GAIOTO, GERALDO
VICENTE BERTANHA, LUIS ROBERTO TAVARES.
Requerimento Nº 514/2019 Assunto: Convida a
Excelentíssima Sra. Dra. Fabiana Garcia Garibaldi – Juíza
Eleitoral da Comarca de Mogi Mirim-SP, para expor sobre:
revisão biométrica e sua importância. Autoria: MANOEL
EDUARDO
PEREIRA
DA
CRUZ
PALOMINO.
Requerimento Nº 515/2019 Assunto: REQUER
HOMENAGEM AO ATIRADOR DESTAQUE E AO
SARGENTO DO TIRO DE GUERRA 02-023 DE MOGI
MIRIM. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA
CRUZ PALOMINO, JORGE SETOGUCHI. Na sequência, o
Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do
Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr.
Prefeito Municipal: Indicação Nº 736/2019 - Assunto:
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SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA DO
PARQUE REAL, LOCALIZADA NA AVENIDA LUIS
ALVES DE ALMEIDA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 737/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, COLETA
DE ENTULHOS E RESÍDUOS DE PODA DEPOSITADOS
NA CALÇADA DA RUA PROFESSORA MARIA
CRISTINA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM NOSSA
SENHORA APARECIDA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 738/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
PROFESSORA
ZELÂNDIA
ARAÚJO
RIBEIRO,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA HELENA.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 750/2019 Assunto: Solicito ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Arquiteto
Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria competente para
que providencie faixa elevada de pedestres nos 2 (dois)
sentidos da Avenida Prof. Adib Chaib na altura do número
801 em frente ao Cube Mogiano de Mogi Mirim. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 751/2019 - Assunto:
Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos
Nelson Bueno através da secretaria de competente, para que
seja feita notificação ao proprietário do terreno localizado na
Avenida Luiz Alves de Almeida, ao lado do número 143,
Parque Real. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº
752/2019 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NO
PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA RACHID AJUB
ANDARE, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA
HELENA.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
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753/2019 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, INSTALAÇÃO DE FAIXA
ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES NO
INICIO DA RODOVIA DEPUTADO NAGIB CHAIB,
PRÓXIMO A ETEC PEDRO FERREIRA ALVES. Autoria:
JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 754/2019 - Assunto:
INDICO AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,
CARLOS NELSON BUENO, PARA QUE ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, QUE INCLUA NO
CRONOGRAMA DE OBRAS O RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO NA AVENIDA LUIZ PILLA, MARTIM
FRANCISCO. Autoria: MOACIR GENUARIO. Indicação Nº
755/2019 Assunto: SOLICITA AO EXECUTIVO
MUNICIPAL ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE
REDUTORES DE VELOCIDADE NA RUA ANTONIO
BRANDÃO, JARDIM BI CENTENÁRIO. Autoria: MARIA
HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 756/2019
- Assunto: SOLICITO AO EXECUTIVO MUNICIPAL
PINTURA DE FAIXA DE IDOSO NA RUA MAESTRO
AZEVEDO, PRÓXIMO AO Nº 33. Autoria: MARIA
HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 758/2019
- Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA RACHID AJUB ANDARE,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA HELENA.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 759/2019 Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, REALIZE SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS
DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RUA DOS
EXPEDICIONÁRIOS, NA SANTA CRUZ. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 760/2019 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE INSTALAÇÃO DE ABRIGO NA PARADA DE
ÔNIBUS DA RUA CORONEL JOÃO LEITE, PRÓXIMO À
RUA 13 DE MAIO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.

6

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Indicação Nº 761/2019 Assunto: INDICO AO
ILUSTRÍSSIMO SR. PREFEITO ARQUITETO CARLOS
NELSON BUENO, PARA QUE PROVIDENCIE A
IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E PINTURA ASFÁLTICA
DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS RUAS DAS
CHACARAS SÃO MARCELO. Autoria: GERSON LUIZ
ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 762/2019 Assunto:
SOLICITO AO EXECUTIVO MUNICIPAL LIMPEZA DOS
TERRENOS LOCALIZADO NA AVENIDA EXPEDITO
QUARTIERI, ZONA LESTE, PRÓXIMO A CHÁCARA
YPÊ. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS.
Indicação Nº 763/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
MANUTENÇÃO DA CANALETA DA RUA SÃO PAULO,
NA SANTA CRUZ. 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 262/2019 - Assunto:
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
COMANDANTE INTERINO DO 26º BATALHÃO DA
POLICIA MILITAR MAJOR ADRIANO DANIEL, PELO
“PRIMEIRO ENCONTRO DE TUTORES DO PROGRAMA
VIZINHANÇA SOLIDÁRIA”, QUE OCORREU NO DIA 23
DE AGOSTO DE 2019. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Moção Nº 265/2019 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE
APLAUSOS PARA A 1ª DAMA E PRESIDENTE DO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE MOGI MIRIM,
SRA. MARIA PAULA STORT BUENO E EQUIPE PELA
INICIATIVA DA CAMPANHA “VARAL SOLIDÁRIO”
QUE ATENDE A POPULAÇÃO CARENTE ALÉM DO
PERÍODO DE INVERNO.
Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Moção Nº 266/2019 Assunto: MOÇÃO
HONROSA DE APLAUSOS PARA IGREJA ADVENTISTA
DO SÉTIMO DIA CENTRAL DE MOGI MIRIM, AOS
PALESTRANTES
LEILA FERRACIOLI IAZETTA,
SECRETARIA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
O
CONSELHEIRO TUTELAR LUIZ CARLOS PINTO E A
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PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOGI
MIRIM, LUCIANA GOMES ALMEIDA DE SOUZA, PELA
PALESTRA EM APOIO A CAMPANHA QUEBRANDO
SILÊNCIO: “ABUSO SEXUAL INFANTIL: É POSSÍVEL
DAR A VOLTA POR CIMA” REALIZADA DIA 31 DE
AGOSTO. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº
267/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM
MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DA
SENHORA MARIA RITA LONGHI, OCORRIDO NO DIA
02 DE SETEMBRO DE 2019. Autoria: ORIVALDO
APARECIDO MAGALHAES. Moção Nº 268/2019 Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE
SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA JOVEM SHEILA
HELENA MOREIRA SECHINATO, OCORRIDO DIA 31
DE AGOSTO DE 2019. Autoria: ALEXANDRE CINTRA.
Moção Nº 269/2019 Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A SENHORA ERIKA
RODRIGUES PELA 3ª EXPOSIÇÃO DO PROJETO
COLORRINDO, AO SENHOR
SANDRO SOUZA,
GERENTE OPERACIONAL DA VIAÇÃO FÊNIX QUE
GENTILMENTE AUXILIOU NO TRANSPORTE DOS
IDOSOS NA ABERTURA DO EVENTO NO CENTRO
CULTURAL NO ÚLTIMO 02 DE SETEMBRO. Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. A seguir, o Sr. Presidente
colocou à disposição dos Srs. Vereadores a seguinte
CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 1360, 1361, 1362,
1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372,
1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382,
1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392,
1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402,
1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412,
1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422,
1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432,
1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442,
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452,
1453, 1454, 1455, 1456, 1457, datados de 04, 05, 06 e 09 de
setembro de 2019, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do
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Prefeito Municipal, José Augusto Francisco Urbini,
respectivamente, respondendo a respeito da Indicação nº
1548/2017; Indicação nº 1615/2017; Indicação nº 678/2019;
Indicação nº 681/2019; Indicação nº 486/2019; Indicação nº
485/2019; Indicação nº 484/2019; Indicação nº 470/2019;
Indicação nº 672/2019; Indicação nº 447/2019; Indicação nº
671/2019; Indicação nº 558/2019; Indicação nº 448/2019;
Indicação nº 449/2019; Indicação nº 450/2019; Indicação nº
451/2019; Indicação nº 452/2019; Indicação nº 454/2019;
Indicação nº 498/2019; Indicação nº 674/2019; Requerimento
nº 450/2019; Requerimento nº 464/2019; Requerimento nº
484/2019; Requerimento nº 486/2019; Indicação nº 499/2019;
Indicação nº 500/2019; Indicação nº 501/2019; Indicação nº
502/2019; Indicação nº 503/2019; Indicação nº 493/2019;
Indicação nº 488/2019; Indicação nº 465/2019; Requerimento
nº 457/2019; Requerimento nº 462/2019; Requerimento nº
466/2019; Indicação 478/2019; Indicação nº 635/2019;
Indicação nº 692/2019; Indicação nº 693/2019; Indicação nº
653/2017; Indicação nº 1178/2018; Indicação nº 276/2018;
Indicação nº 298/2018; Indicação nº 600/2018; Indicação nº
604/2018; Indicação nº 609/2018; Indicação nº 738/2018;
Indicação nº 804/2018; Indicação nº 986/2018; Requerimento
473/2019; Indicação nº 416/2018; Indicação nº 532/2018;
Indicação nº 988/2018; Indicação nº 1327/2018; Indicação nº
701/2018; Indicação nº 734/2018; Indicação nº 736/2018;
Indicação nº 779/2018; Indicação nº 819/2018; Indicação nº
889/2018; Indicação nº 947/2018; Indicação nº 949/2018;
Indicação nº 1041/2018; Indicação nº 1184/2018; Indicação nº
1267/2018; Indicação nº 1313/2018; Indicação nº 696/2019;
Indicação nº 697/2019; Indicação nº 698/2019; Indicação nº
700/2019; Indicação nº 701/2019; Indicação nº 702/2019;
Indicação nº 703/2019; Indicação nº 705/2019; Indicação
1043/2018; Indicação nº 1044/2018; Indicação nº 1045/2018;
Indicação nº 1047/2018; Indicação nº 1052/2018; Indicação nº
1121/2018; Indicação nº 1126/2018; Indicação nº 1128/2018;
Indicação nº 1138/2018; Indicação nº 1142/2018; Indicação nº
1146/2018; Indicação nº 1153/2018; Indicação nº 1194/2018;
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Indicação nº 711/2019; Indicação nº 713/2019; Indicação nº
714/2019; Indicação nº 707/2019; Indicação nº 180/2019;
Indicação nº 463/2019; Indicação nº 1024/2017; Indicação nº
637/2019; Requerimento nº 488/2019; Requerimento nº
426/2019; Indicação nº 489/2019, desta Edilidade; (arquivese, após dar ciência aos Senhores Vereadores interessados);
Ofício UAC nº 213/2019, datado de 19 de julho de 2019,
subscrito por Flávia Rossi, Secretária de Saúde,
“encaminhando 2tcópia dos novos Convênios firmados com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim,
passando a vigorar a partir de 01 de julho de 2019”; (arquivese após dar ciência aos vereadores). Ato contínuo, o
Presidente Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, deu
ciência ao Plenário, através da leitura, em sessão, o ATO DA
MESA Nº 20 (VINTE) DE 2019, dispondo sobre a
concessão da Medalha Presidente João Teodoro – Mogi
Mirim 250 Anos. A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MOGI MIRIM, Estado de São Paulo, etc., no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, “ex-vi” do disposto
Artigo 30, do Regimento Interno do Conselho de Honraria da
Medalha Presidente João Teodoro, (conselho nomeado em 19
de julho de 2019, pela Portaria nº 34/2019), em conformidade
com o Decreto Legislativo nº 322, de 11 de junho de 2019.
Decide: Art. 1º - Tendo presentes as deliberações n.ºs 01 a 25,
datadas de 02 de setembro de 2019, do Egrégio Conselho de
Honraria, conferir a Medalha “Presidente João Teodoro –
Mogi Mirim 250 Anos” (instituída pelo Decreto Legislativo nº
28, de 1º de setembro de 1977; readequada pelos Decretos
Legislativos nº 322 e 323, de 11 de junho e 20 de agosto de
2019), às seguintes personalidades, senhoras e senhores,
cidadãos mogimirianos natos e por outorga de título,
respectivamente a saber: 1. Dr. Alcides Carmona; 2. Professor
Dr. Alcides Pissinatti; 3. Ana Paula Balestro – post mortem; 4.
Antônio Carlos Cerrutti Bernardes de Oliveira; 5. Carlos
Manoel Guardia; 6. Carlos Nelson Bueno; 7. Prof.ª Hist.
Carmem Lúcia Bridi; 8. Célia Lúcia Francisco; 9. Clairson
Tagliari; 10. Drª Cristina Nádja Muniz Lima de Falco; 11. Dr.
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Daniel Carvalho Kallás; 12. Daniele Aparecida Alves Pulz;
13. Dupla Sertaneja Mogiano e Mogianinho; 14. Eunice
Diogo Bueno; 15. General Flávio Alvarenga Filho; 16. Dr.
Isidoro Antunes Mazzotini; 17. Lia Lisi Poli; 18. Lucinei
Ferreira da Rocha; 19. Luiz Renato Canto de Campos – Nato
Canto; 20. Professora Maria Antonia Velo Barros; 21. Maria
Emília Tavares de Oliveira; 22. Laércio Fernando Mazon; 23.
Professora Sônia Maria Favaroni Mendes; 24. Tarcísia
Mônica Mazon Granucci; 25. Viviane de Fátima Bruno Rossi.
Art. 2º - A entrega da honraria de que cuida este Ato dar-se-á
em Sessão Solene da Câmara, a ser realizada, no Clube
Mogiano de Mogi Mirim, localizado na Av. Prof. Adib Chaib,
801 - Centro, Mogi Mirim - SP, 13800-665, no dia 18 de
outubro de 2019, sexta-feira, às 19 horas. Art. 3º - Este Ato
entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, afixese e cumpra-se. Mesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim,
em 02 de setembro de 2019. Assinado pelo Presidente da
Câmara, VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA
DA CRUZ PALOMINO; VEREADOR GERALDO
VICENTE BERTANHA, 1º Vice-Presidente; VEREADOR
CRISRTIANO
GAIOTO,
2º
Vice-Presidente;
VEREADOR LUÍS ROBERTO TAVARES, 1º Secretário e
VEREADOR ANDRÉ ALBEJANTE MAZON, 2º
Secretário. Registrado na Secretaria e afixado em igual data
no Quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal. Não
havendo mais proposituras, ou quaisquer outros documentos,
para serem levados ao conhecimento do Plenário, o Sr.
Presidente facultou o uso da palavra no “Expediente”,
anunciando os oradores inscritos, conforme § 6º, do Artigo
111, do Regimento Interno. Inicialmente, fez uso da palavra
Vereador Moacir Genuário: “Boa noite, presidente,
vereadores, vereadoras e público presente. Recebi muitas
reclamações sobre a LIFAMM – Liga de Futebol Amador de
Mogi Mirim, conforme a quantidade que ouvimos dela, está
no momento de nós, vereadores, tomarmos uma posição,
porque agora mais um atleta foi punido e com dois anos, acho
que a punição maior era de um a dois anos, as informações
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que tenho e esses relatórios já irão prontos para que a
Comissão Disciplinar possa assinar. Farei um requerimento
pedindo a presença dessa comissão, porque na esfera criminal
tivemos o caso de Lula, que tanto roubou e não foi punido
com pena máxima, e no futebol, em que a LIFAMM, mesmo
recebendo verba da prefeitura, continua com reclamações,
uma em cima da outra, precisamos fiscalizar mais o futebol
amador, da cidade de Mogi Mirim. Hoje também queria falar a
respeito da audiência pública, ocorrida sobre a saúde, com
iniciativa de Vereador Tiago Costa e vemos que os efeitos
estão surgindo, vemos no Jornal Oficial a contratação do novo
diretor técnico, nas funções de fiscalização, coordenação e
orientação ao corpo clínico. Seja bem-vindo, Doutor Hélio
Silva Júnior, que você consiga realizar um bom trabalho na
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, isso é o resultado da
audiência realizada aqui, por meio do pedido de Vereador
Tiago Costa, é importante, porque vemos que a Secretária de
Saúde, Flávia Rossi, está colocando em prática alguma coisa
que ouviu aqui, na audiência, o que nos deixa satisfeitos, pois
é isso que realmente precisamos: solucionar os problemas.
Hoje fiz uma minuta de projeto, de “concessão de isenção de
pagamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano,
aos imóveis alugados por tempos religiosos”, em alguma
cidade já existe esse projeto, como várias cidades de São
Paulo, de Fortaleza, por esse motivo encaminho ao prefeito,
para que ele também realize esse projeto em Mogi Mirim, que
as igrejas, com templos alugados, possam gozar desse
benefício, já existente e tramitando no Congresso Nacional
uma PEC – 200/2016, aprovada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado Federal.
Esperamos que possamos colocar em prática essa nova lei, na
cidade de Mogi Mirim, que muito beneficiará igrejas e
templos religiosos. Por ora é isso, muito obrigado”. Como o
próximo orador, Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães,
desistisse da palavra, ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora
Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, presidente, Mesa,
vereadores, vereadora e público. Primeiramente, hoje queria
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começar minha fala abordando sobre o assunto: turismo em
Mogi Mirim, sei que muitos ainda não entendem e para muitos
ainda é uma novidade, assim como para muitos ainda é um
escândalo. Aproveito para cumprimentar Zoli, que está
presente, atualmente nosso presidente do COMTUR –
Conselho Municipal de Turismo, quero também parabenizar
nosso presidente, em nome de todos os outros membros do
COMTUR, sobre a nomeação a qual somos graduados, da
pontuação de Mogi Mirim, estávamos no nível “C”, entre as
classificações “A, B, C e D”, hoje estamos no nível “B”,
somos os únicos trilhos e trilhas da região com essa
classificação, estamos apenas abaixo de Holambra, podemos
dizer que estamos no nível do turismo de Holambra, por
estarmos tão próximo dela. Temos uma boa organização
dentro do turismo de Mogi Mirim, nos permitindo a crescer e
para aqueles que não entendem e desejam sair da ignorância,
com a possibilidade da cidade se tornar uma cidade turística,
quero convidar as pessoas para o dia 24 de setembro, deste
mês, às 13h30, no Centro Cultural, com palestras explicando
sobre o desenvolvimento turístico da cidade e ele é o número
um no mundo, para gerar empregos, não apenas em Mogi
Mirim ou no Brasil, no mundo, o que cresceu muito, quem não
entende isso fica para trás. O turismo não exige muita
formação técnica, nem graduação, para que a pessoa possa
trabalhar, obtendo retorno financeiro, é muito importante para
o município a participação, para entender e influenciar nisso,
para obterem retorno tanto para a pessoa, como para o
município. Nessa graduação conquistada, favorece-nos no
MIT – Municípios de Interesses Turísticos, pois o
reconhecimento é de nível federal, fomos inclusos dentro do
calendário, de 2019 a 2021, como ponto turístico, reconhecido
em todo Brasil, estamos classificados. Isso faz com que verbas
sejam liberadas para nós, mais recursos vindos para a cidade,
por meio dessa classificação, nos favorecendo através do MIT.
Quero falar também sobre uma audiência pública, ocorrida no
dia 02 de setembro, na segunda-feira passada. Alguns
vereadores estavam presentes, como Maria Helena, André
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Mazon, Cristiano Gaioto, nosso Presidente, Manoel Palomino,
também esteve presente, assim como vários assessores
também, representando alguns vereadores, discutimos aqui
com os Profissionais da Beleza, muitos como
microempresários e outros como MEI – Microempreendedor
Individual, houve uma classificação errônea em Mogi Mirim,
gerando despesas para esses profissionais da beleza,
transtornos e aumentando os impostos, sendo fiscalizados e
até multados, e por meio dessa audiência pública tudo será
revisto, será enquadrado dentro da lei e da forma correta, para
que todos esses profissionais sejam beneficiados. Agradeço
aos vereadores que estavam presentes e apoiaram essa
audiência pública, também o Executivo, que esteve aqui,
ajudando-me no esclarecimento de todas as dúvidas,
comprometendo-se a realizar essa revisão e correção, para
cessar o prejuízo de nossos profissionais da beleza, de Mogi
Mirim. Obrigada, presidente”. Com a palavra, Vereador Tiago
César Costa: “Boa noite, senhor presidente, nobres colegas
vereadores, vereadoras, público presente, imprensa e
internautas. Nossa transmissão começou hoje, quero
comunicar à população de Mogi Mirim para que acompanhem
nossa transmissão das sessões da Câmara Municipal,
desejando a essa nova equipe, que começa hoje, um excelente
trabalho, que vocês possam cooperar para que nossa voz e
imagem sejam levadas à população mogimiriana. Hoje
comecei uma reunião na Santa Casa de Misericórdia, de Mogi
Mirim, um projeto de lei, a ser elaborado para a comemoração
dos nossos 250 Anos, da cidade de Mogi Mirim, em princípio
não poderia deixar a Santa Casa de fora dessa comemoração.
Nossa Santa Casa tem 152 anos e estou elaborando, em
conjunto com a Irmandade da Santa Casa, com o provedor,
Milton Bonatti e membros do INCS – Instituto Nacional de
Ciência da Saúde, um projeto de lei que declarará nossa Santa
Casa de Mogi Mirim, a fachada e a capela, propriedade
imaterial de natureza histórica do nosso povo mogimiriano, da
nossa comunidade, para que a população entenda a
importância de nossa Santa Casa, que é mais que centenária,
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para nosso povo. Isso não atrapalhará em nada, nos
investimentos privados que lá serão feitos, pela entidade que
assumiu os trabalhos, que é o INCS, cujo presidente esteve
aqui, na semana passada, esclarecendo para os vereadores e
vereadoras desta Casa de Leis. Penso que essa é uma
importante lei a ser elaborada, que será votada em breve nesta
Casa e declarará, sim, que a Santa Casa de Mogi Mirim
pertence ao povo mogimiriano, pelo menos ali na preservação
de sua fachada histórica, em comemoração aos seus 153 anos,
servindo mais da metade do tempo que tem, ao nosso povo
mogimiriano, já que neste ano a cidade comemora seus 250
anos. Vereador Alexandre Cintra, que também gosta da parte
histórica e é um grande interessado por essas questões,
gostaria que o senhor também participasse da reunião e que
possa se envolver nessa questão, pois é de suma importância
que o povo mogimiriano e nós, como vereadores, possamos
preservar o mínimo que temos de patrimônio histórico e
cultural, que é de suma importância para nós, mogimirianos.
Um outro assunto, hoje fiz uma solicitação de estudos, para
entender um pouco melhor o semáforo da Avenida Pedro
Botesi, recebi reclamações, praticamente o fim de semana
inteiro, de pessoas que disseram que estão esperando muito
tempo no semáforo, creio que Vereador Fábio Mota conheça
um pouco sobre esse assunto e se pudesse trazer algo aqui,
pois fiz um pedido oficial, não sei se ainda está em fase de
teste, mas recebi muitas reclamações se houve estudos
técnicos e o porquê foi feito daquela forma, agradeço se o
senhor puder trazer algo sobre esse assunto. Ontem estive em
um torneio, organizado no campo da Vila Dias, e gostaria de
agradecer os times presentes da Zona Leste, pude jogar com
meus amigos do Café Lan house e quero agradecer essa galera
do time Café Lan house, o pessoal da Vila Dias, Redbull, Vila
Real e vários times em prol de uma causa, ajudando menina
Nicole, que passa por momento difícil com sua família, e
quero convocar os mogimirianos, porque, se cada um der um
real, não pesará para ninguém e com certeza a menina
conseguirá comprar sua cadeira de rodas, que deve ser
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especial, para colocar um suporte que ela precisa, para poder
se alimentar, com uma sonda diferenciada, com o button que
ela precisa. Há um site circulando pela internet e compartilhei
em minha rede social, em meu Facebook, pois o site é de
segurança e o pessoal que está organizando destinará o valor
real para a compra, porque a menina precisa, posteriormente
mandando para o hospital, diretamente para Mário Gatti, para
que a menina seja levada para lá para operação e colocação
desse button que ela necessita. Obrigado, Zona Leste, por ter
me acolhido, nesse torneio a única vencedora será a menina
Nicole e sua família, com a arrecadação que fizemos. No
período da tarde estive em um torneio, no Maria Beatriz,
organizado pela LIFAMM – Liga de Futebol Amador de Mogi
Mirim, estava com meus amigos do time do Piteiras, do
Pavilhão Nove e com o pessoal que estava presente no
torneio, quero parabenizar o Pavilhão Nove pela conquista do
torneio e os times que participaram, do Maria Beatriz, que
estão tentando resgatar o Velho Cachorro Sentado, o qual
joguei há muito tempo, na quadra, no campo do Maria Beatriz.
André Teodoro está aqui, presidente da ACOJAMBA –
Associação Comunitária Jardim Maria Beatriz, parabéns pela
iniciativa e por resgatar isso que é tão importante para nossa
zona sul, meus parabéns. Povo de Mogi Mirim, olhem para
nossa zona sul, pois precisamos do apoio de vocês e que o
prefeito e os secretários olhem para nós daquela região. Um
grande abraço e boa noite, senhor presidente”. Como o
próximo vereador inscrito, fez uso da palavra Vereador André
Albejante Mazon: “Boa noite a todos, nobres vereadores,
público presente. Hoje quero começar falando de minha
felicidade com a postura do jornal A Comarca, que acaba de
trocar de diretor, gostaria de parabenizar Flávio Magalhães, o
novo diretor do jornal A Comarca, que já começou mostrando
a que veio, porque, um jornal que tinha como diretor uma
pessoa condenada, por pegar notícia pronta no gabinete de um
deputado e depois publicar, como o antigo diretor, que não
costumava colocar nada de trabalhos da oposição, já começa
com uma capa falando sobre o relatório da CPI – Comissão
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Parlamentar de Inquérito, começa colocando um trabalho da
oposição ao Governo Carlos Nelson Bueno na capa, o que
apenas mostra a independência e a seriedade de Flávio, que
todos conhecem e trabalha aqui, gostaria de parabeniza-lo,
pois li seu jornal esta semana com muita felicidade, pela
mudança de postura, logo na primeira impressão sob a nova
direção. Meus parabéns, Flávio Magalhães, fico muito feliz
pela história da Comarca e por todas as famílias mogimirianas
que trouxeram esse jornal há 120 anos e com a credibilidade
que tem hoje, saber que você está na direção me deixa muito
feliz, porque tenho a certeza que você faz jus, pela seriedade e
competência à história desse jornal, parabéns. Aproveitando
aqui, quero falar dessa notícia, um relatório feito pelo
CREMESP – Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo, a pedido da CPI da UPA – Unidade de Pronto
Atendimento, nele as informações foram muito claras, tanto na
parte médica, como também na parte física, ela está
sobrecarregada, inclusive consta na notícia, se vocês lerem o
trecho da sobrecarga da UPA está transcrito na matéria. Hoje,
no período da tarde, estive na UPA, inclusive uma cidadã
estava brigando comigo, por conta do atendimento, do pessoal
que estava a atendendo, como os médicos, enfermeiros, até
falei para que ela entendesse o lado desses profissionais,
porque não é culpa deles que estão lá, eles estão
sobrecarregados, expliquei que muitas vezes a demora no
atendimento, ou a forma rápida com que esses profissionais
estão atendendo, não é falta de atenção, ou vontade, é porque
estão com uma carga muito além do que poderiam atender,
isso por conta da falta de profissionais na unidade. Nesse
sentido, fico muito feliz com mais uma conquista da CPI, até
gostaria de corrigir Vereador Moacir, que veio aqui e
parabenizou Tiago Costa pela vitória, por ter conquistado esse
diretor, por conta da audiência pública ocorrida aqui, acho que
também deve-se parabenizar Tiago Costa pela conquista, pois
é membro da CPI, a homenagem ao Tiago Costa foi certa,
apenas o motivo não foi, porque essa briga da CPI pelo diretor
técnico começou em julho, inclusive trouxemos no dia 15 de
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julho à Tribuna essa questão, foi notificado ao CREMESP,
que notificou a prefeitura, sobre a falta desse diretor, isso
anteriormente e agora, graças a Deus, realizou-se essa
contratação, atendendo ao CREMESP, que fez a solicitação
atendendo a CPI. Essa felicidade, tanto pela direção da
Comarca, como por essas vitórias que estão acontecendo e que
a oposição desta Casa obtém, em relação a UPA, tenho certeza
que essa vitória é da oposição, é do trabalho da CPI, é da
audiência pública, realizada por Tiago, porque muitas coisas
estão acontecendo na UPA, não é apenas a contratação do
diretor técnico, também a individualização de leitos, hoje,
mais materias chegaram na UPA, materiais novos, como:
cadeiras para sorologia, camas, vocês podem ter certeza que
essa movimentação toda está acontecendo, por conta das
cobranças feitas por Tiago, em suas visitas, por mim, em
minhas visitas, pela CPI e seu trabalho, por Robertinho, que
vai muito à UPA, por todos vereadores que vão até lá e fazem
essas cobranças. Parabéns a todos pelas vitórias”. Com a
palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite a todos. Gostaria
de esmiuçar um pouco mais sobre o projeto de lei que
apresentei hoje, na Câmara Municipal. Projeto de Lei nº
94/2019: “assegurando as gestantes e portadores de
necessidades especiais, que utilizam o transporte coletivo
público municipal, o direito de desembarque entre as paradas
obrigatórias, os pontos de ônibus”, ou seja, as gestantes e os
portadores de necessidades especiais, nem sempre a parada
oficial de ônibus atende suas necessidades e vou além, não
cria ônus algum, porque a aviação não tem que desviar seu
percurso, apenas antecipar, ou prorrogar a parada, referente
aos pontos oficiais. Fiz esse projeto, atendendo a inúmeros
pedidos e reclamações de gestantes, das pessoas portadoras de
necessidades especiais, que tanto carecem, para nós, pode ser
que 10, 15 ou 20 metros não signifiquem nada, mas, para
essas pessoas, que o próprio nome já diz “pessoas portadoras
de necessidades especiais”, deve haver um carinho especial
com elas e logicamente com as gestantes, que estão naquele
período especial, que carece de todo cuidado. Fica aqui a
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apresentação do meu projeto e já pedindo aos nobres pares, o
carinho especial na apreciação do projeto e peço o apoio de
vossas senhorias no momento oportuno, na aprovação desse
projeto. Boa noite e muito obrigado”. Com a palavra,
Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente,
nobres pares, público presente, funcionários da Casa, público
que hoje nos assiste, na primeira sessão legislativa, após o
retorno do recesso. Quero parabenizar a presidência pela
qualidade e aumento das câmeras, focando agora, inclusive, o
público e todos os vereadores, conseguindo, na licitação,
baixar pela metade o valor pago pela Câmara. Meus parabéns,
isto se chama gestão, é isso que esperávamos do senhor e da
Mesa diretora, a qual faço parte, parabenizando também
Geraldo Vicente Bertanha, Robertinho Tavares e André
Mazon. Vereador Tiago, você citou Nicole em sua fala,
realmente é uma luta muito grande que o pai enfrenta e em
meu primeiro contato com Maicon, Vereador Tiago Costa o
orientou, segundo ele, para que entrasse na Justiça e mesmo
com ordem judicial a UNICAMP não queria liberar para que
sua filha realizasse o procedimento, naquele dia entrei em
contato com Maicon pela primeira vez, inclusive Deputado
Rafa Zimbaldi esteve presente na UNICAMP para tentar
ajudar, mas, graças a Deus, está em andamento. Tiago,
parabéns por sua atitude, vi que você compartilhou nos
grupos, precisamos ajudar o próximo, como cidadão, como
vereador, parabéns por sua atitude. Aproveitando que André e
Tiago estão aqui, representantes da Zona Sul, referente a
reforma da escola Helena dos Santos Alves, o processo está
tramitando e inclusive a prefeitura está com o projeto, que
enviará ao Estado para a liberação da verba. Com certeza a
reforma deve acontecer no período das férias escolares,
porque, se fizermos ao final do ano, em novembro, prejudicará
as aulas, até porque parte desse dinheiro será utilizado para a
troca do telhado de algumas salas de aula, vemos que é uma
escola antiga, uma das mais antigas da cidade e uma das que
mais precisa dessa atenção, acredito que no próximo ano, em
2020, os alunos da escola Helena dos Santos Alves terão uma
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escola melhor para eles, em parte física. Tenho outra notícia
para passar, mas passarei em minha outra fala. Obrigado,
senhor presidente”. Com a palavra, Vereador Fábio de Jesus
Mota: “Boa noite, senhor presidente, Mesa, nobres vereadores
e vereadoras, público presente e imprensa. Hoje venho a esta
Tribuna, pois foi aprovado o requerimento do nobre Vereador
Tiago Costa e como trabalho na Secretaria de Mobilidade
Urbana, vim aqui para responder para você, embora a
secretária responderá, por escrito. Sobre aquele semáforo
implantado na Pedro Botesi, com a 22 de outubro, estudos
foram feitos junto a Polícia Civil e Polícia Militar, sendo um
local de maior ocorrência de acidente com vítima fatal, dados
de 2014 a 2018, ou seja, não foi a secretaria que quis colocar,
ou eu quem quis, porque eu estava na secretaria quando
assinamos um convênio com o Detran – Departamento
Estadual de Trânsito, em estudos realizados, aquele local foi
onde mais ocorreram acidentes e pior, com vítimas fatais. Há
algumas reclamações sobre a questão do tempo, infelizmente,
motorista não tem paciência, nem para ficar parado em um
semáforo por um minuto e hoje esse minuto salva vidas, de
várias, não apenas de uma, isso em números, para maior
segurança, principalmente para os pedestres, inclusive hoje,
em falamos sobre segurança no trânsito, principalmente
pedestre, hoje é a visão do Governo do Estado em conjunto
com o Detran. Hoje 32 travessias elevadas foram implantadas
e o jornal O Popular trouxe uma matéria, nesta semana,
constando que “motociclistas são pegos de surpresa com as
faixas elevadas”, infelizmente alguns motoristas não respeitam
as sinalizações de trânsito e tivemos inúmeras reclamações e
principalmente inúmeros acidentes, por não respeitarem as
sinalizações de trânsito. As travessias elevadas serão
sinalizadas, principalmente na vertical e também na
horizontal, e o que manda hoje, para o código de trânsito, é a
sinalização na vertical, Doutor Tiago. Infelizmente algumas
imprudências acontecem, não são todos os motoristas. Hoje na
Secretaria de Mobilidade Urbana, desde quando fui secretário
e agora como funcionário, vemos inúmeros pedidos de
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lombadas e travessias elevadas, acho que se formos contar
deve existir mais de 100 pedidos, começa-se então a
implantação de travessias elevadas na cidade e alguns
motoristas reclamam. Quero também corrigir o jornal O
Popular, na matéria em que “a Prefeitura investiu R$
564.000,00”, não, ela não investiu esse valor, essas travessias,
temporizadores e semáforos, que foram instalados na cidade,
foram a custo zero, foi um convênio feito com o Governo do
Estado e com o DETRAN. Muito obrigado, senhor presidente
e boa noite”. Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente
Bertanha: “Boa noite, senhor presidente, membros da Mesa,
senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa aqui
presente, público e hoje, internautas. Estou aqui, inclusive a
pedido de nosso presidente, para falar do início desse trabalho
com a empresa W.J.SIVIERO, de nome fantasia: W Cultural,
estão aqui o proprietário da empresa, Willy; a esposa Adriana,
responsável pelo jurídico da empresa; Rodrigo, cinegrafista e
cameraman e Paulo, o editor, vejam que hoje está uma equipe.
Para nós, na Mesa, é com orgulho que o fazemos, comentando
e trazendo para os senhores, primeiro porque acompanhamos
aqui o trabalho, juntamente com o presidente, na Mesa, o
trabalho está de excelente qualidade, melhor do que
apresentado anteriormente, com detalhe: quanto esta Mesa
assumiu, a preocupação dela era com o dinheiro público e por
esse motivo deve-se muita preocupação com o que se faz aqui
e com o dinheiro que é usado, tanto é que a preocupação de
voltar para Casa e encerrar logo o contrato com o “Palácio de
Cristal”, essa era uma necessidade. A segunda necessidade era
colocar ordem na transmissão das sessões da Câmara, pois ela
vinha se arrastando com aditivos e estava de uma maneira que
nos incomodava. Uma licitação foi feita e para a noção dos
senhores, nós fechamos a Mesa, quero dizer todos nós, os 17
vereadores, assumimos então um contrato com a W. J. Siviero
de R$ 49.999,92, por todas as sessões do ano, inclusive as
duas sessões solenes, que serão realizadas no Recreativo. Para
os senhores terem uma ideia, no contrato anterior a Câmara
pagava, por sessão, R$ 1.600,00 e hoje pagaremos, por um
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trabalho oferecido por melhor qualidade, o valor de R$
575,23, ou seja, quase R$ 1.000,00 de economia, por sessão. É
um trabalho sério que está se realizando e as vezes pedimos
por paciência e calma aos senhores, ainda há algumas coisas a
serem feitas nas Casa, sabemos disso, para acomodar melhor
os senhores, mas será realizado com muito cuidado, para que
se economize, porque trabalhamos com o dinheiro público,
não é mais admissível que saiamos jogando dinheiro pela
janela. O trabalho foi feito com muito esforço para chegar
nessa empresa, que hoje está aqui, infelizmente quase não
tivemos a transmissão, por um problema que merece um
boletim de ocorrência, pelo que foi feito, porque não se admite
um profissional faça o que fez nesta Casa. Quero
cumprimentar o pessoal da W.J Siviero, vocês mostraram a
que vieram, porque foi graças ao trabalho realizado por vocês.
Quero agradecer a Edinho, de nosso TI, que nos ajudou
bastante para que colocássemos a transmissão no ar. Eu, como
profissional, principalmente de imprensa, sofri muito com esse
tipo de “boicote”, mas isso não é mais admissível, não se pode
mais admitir que pessoas façam isso, isso não pode mais
acontecer e se depender de minha vontade a Câmara fará algo
em relação a isso, sim, senhor presidente. Para encerrar, quero
cumprimentar Erika Rodrigues, quero dizer que estou devendo
minha visita, mas acontecerá amanhã, que com muita
competência realiza a 3ª Exposição Colorrindo, com enfoque a
um público que falo que é meu, porque faço parte da 3ª idade,
meus parabéns a você, já estou sabendo que a exposição está
belíssima, irei lá para fazer a fotografia que você cobrou,
meus parabéns e obrigado, senhor presidente. Parabéns a W.J.
Siviero, sejam bem-vindos a esta Casa”. Com a palavra,
Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Boa noite, senhor
presidente, nobres vereadores da Mesa, nobres vereadores do
Plenário, munícipes e imprensa, assim como Gebe fez uma
referência inicial à Erika Rodrigues, hoje aprovamos a Moção
nº 269, ela está aqui e acompanhou a votação, unânime, assim
como disse Vereador Gebe, ela realiza um trabalho voluntário,
este é o terceiro ano que realiza a exposição de seu trabalho,
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desenvolvido durante todo ano, visitando todas as instituições
de idosos, assim como na Santa Casa de Misericórdia, levando
alegria, atividades, terapias, colorindo, levando folhas e
pinturas, para realizar com esse público, levando alegria e
descontração, aquilo que o ser humano mais necessita:
atenção e carinho. Parabéns pelo seu trabalho, que realiza
junto com Marcos, seu esposo, sei que é um grande apoiador.
A Viação Fênix apoiou este ano, transportando os idosos aos
lares, que ficaram ansiosos, pois queriam ver seu trabalho
exposto no Centro Cultural, todos estão convidados a irem
prestigiar, acho que é um trabalho maravilhoso, que sirva de
exemplo a todos os cidadãos e cidadãs desse nosso município,
para que realizem o voluntariado, um trabalho para as pessoas,
principalmente àquelas excluídas da sociedade, você é um
exemplo de cidadã e merece aplausos. Gostaria de falar sobre
o Requerimento nº 511, recebi essa publicação de nosso
Presidente, Jair Bolsonaro, que sancionou uma lei de 1973,
mudando a lei de registros públicos, a Lei nº 6.015, localizada
todas as regras para que os proprietários de imóveis possam
registrar nos cartórios e ter a titularidade, existe a seguinte
frase: “quem não registra não é dono”, é necessário o registro,
para comprovar que você é o dono daquele determinado
imóvel. No início de agosto, o presidente sancionou uma
pequena alteração, porém muito valiosa e ajudará muito,
principalmente os loteamentos de baixa renda, os populares, e
aqueles que tiverem cinco anos de construção não precisará
mais de Habite-se, para levar ao registro as suas construções,
esse é um ganho muito importante para aqueles que têm
construção, penso que o Parque das Laranjeiras será um
grande beneficiado dessa lei federal, assim como outros
loteamentos que poderão se beneficiar dessa dispensa do
Habite-se. Por esse motivo, peço ao prefeito e às suas
Secretarias, para que possam relacionar os loteamentos que
poderão usufruir dessa lei, porque, lógico, a lei é genérica,
constando a população de baixa renda, e precisamos dessa
classificação do Governo Municipal, para a busca desse
benefício e se depender de alguma regulamentação. Pedimos
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para que o prefeito, o quanto antes, realize essa
regulamentação da lei federal, para que a população mais
carente de Mogi Mirim possa usufruir dessa dispensa do
Habite-se, na averbação das construções. Quero dar essa
notícia a todos, sobre essa nova lei e já o requerimento,
provocando o Poder Público Municipal. Nesses 30 segundos
que me resta, quero dizer sobre as lombo-faixas, quero
parabenizar a Secretaria de Mobilidade Urbana, que utilizou o
recurso do convênio do DETRAN – Departamento Estadual
de Trânsito, porque eu, como motorista, prefiro muito mais as
lombo-faixas, do que as lombadas, porém, pensamos muito em
nós mesmos, no quesito: “o que é melhor para nós, condutores
de veículos?”, penso que onde essas lombo-faixas foram
colocadas, beneficiarão, principalmente, os deficientes físicos,
os cadeirantes, os idosos, as gestantes, os carrinhos de bebê,
que poderão fazer uma travessia tranquila. Temos que pensar
no outro também, que utiliza o trânsito, que não é apenas
motorista de veículo, é também os pedestres, que necessitam
de segurança. Obrigado”. Com a palavra, Vereador Jorge
Setoguchi: “Senhor presidente, membros da Mesa, vereadoras,
vereadores, público presente, internautas, iniciando hoje a
transmissão, imprensa, boa noite a todos. Quero agradecer aos
nobres pares pela aprovação da Moção nº 262/2019, “ao
primeiro encontro de tutores do Programa: Vizinhança
Solidária”, ocorrido em 23 de agosto, promovido pela Polícia
Militar, por meio de Major Adriano Daniel, Comandante
Interino do 26º Batalhão, contamos também com a presença
da Guarda Civil Municipal, que muito ajuda nesse programa,
assim como a Polícia Civil. O Programa Vizinhança Solidária
está dando muito certo, com acompanhamento do CONSEG –
Conselho Comunitário de Segurança de Mogi Mirim, com
incentivos para que os bairros formem esse programa. Vários
vereadores fizeram a solicitação, como os vereadores: Cinoê,
Sônia, Vereador Presidente Manoel, realmente vemos
resultado e como houve aumento do número de grupos de
WhatsApp, há a necessidade de um melhor gerenciamento,
por esse motivo o encontro foi realizado para que esses grupos
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de WhatsApp se organizem melhor, com um ou dois
responsáveis por cada grupo, respondendo à polícia militar,
para a guarda civil municipal e para a polícia civil, filtrando
melhor as informações, gerando melhores resultados. Nesse
último domingo ocorreu a participação na fundação do
Rotaract Club de Mogi Mirim, formado por jovens e pelo
Presidente Henrique Perosa, o intuito do Rotaract Club está na
formação de jovens, para que tenham uma boa formação para
com a sociedade, em termos de ajuda a si mesmo e à
sociedade. O evento foi celebrado no ICA – Instituição de
Incentivo à Criança e ao Adolescente, que dá respaldo aos
jovens, sendo mais um grupo de pessoas que realmente
trabalha em prol da sociedade. Parabéns ao Rotaract Club e
por seu início, e ao Rotary que está apoiando. Boa noite a
todos”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa
noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras,
público presente, pessoal que nos assiste pela internet, boa
noite a todos. Tirando as indicações e os requerimentos, hoje
gostaria de falar e estou focado no Parque das Laranjeiras e
sobre as obras em andamento, em nosso bairro. Primeiro que
sabemos que as obras causarão problemas no bairro, enquanto
não asfaltar, ocorrerá muitos transtornos, já estava anunciado
pela Simoso que deveríamos entrar em contato com eles. Na
Rua 3, a Jorge Duarte Filho, as águas estão empossando,
mesmo com as melhorias feitas, com caixas d’água colocadas,
a água ainda está empossando o local, por esse motivo entrei
em contato com a Simoso, a empresa encarregada, enquanto
os moradores não conseguem sair de suas casas e amanhã
estaremos no planejamento da prefeitura, para vermos se é
possível uma reunião com a empresa Simoso, para
resolvermos o problema ocorrido no local, aparecerão mais
problemas, mas teremos que avisar sempre o planejamento e
cobrando a Simoso, porque para os moradores a situação já é
ruim, por conta das máquinas, mas graças a Deus as obras
estão ocorrendo, mesmo assim esses problemas precisam ser
reparados. A Frente Parlamentar, em defesa de política pública
de habitação e regularização fundiária, no Município de Mogi
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Mirim, fará uma reunião nesta sexta-feira, nossa reunião
acontece na segunda quarta-feira do mês, por conta da
audiência pública e do Plenário, reservado na quinta-feira,
resolvemos realizar nossa reunião no dia 13, às 18h30,
contaremos com a presença dos moradores do Parque das
Laranjeiras, da segunda fase, e com várias Secretarias da
prefeitura, com o jurídico, com o Planejamento, Habitação,
Financeiro, SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos de
Mogi Mirim, entre outros. Na pauta consta a expansão, a
segunda fase, da Rua 31 a 52, ou seja, faltando ainda mais 21
ruas para o início das obras, e a expansão da iluminação
pública, que além da rua 15, faltando ainda, aproximadamente,
20 postes e duas pontes, no bairro que ainda falta passar
energia elétrica, para em seguida passar a iluminação pública.
Essa será a pauta da reunião e os moradores do Parque das
Laranjeiras terão oportunidade para tirarem as dúvidas, como
por exemplo, se há verba, ou não, para que esses assuntos se
encerrem, para definirmos junto com a administração o que
será ou não realizado no bairro e quando será realizado. No
sábado, dia 07 de setembro, infelizmente não ocorreu o desfile
cívico em Mogi Mirim, infelizmente porque, quem conhece e
nasceu na cidade e para quem já desfilou, para quem gosta da
cidade de Mogi Mirim, infelizmente o desfile cívico não
aconteceu, isso é ruim para as crianças, meus filhos, por
exemplo, não sabem o que é desfilar, assim como filhos de
outras pessoas. Estive com a fanfarra da Escola “Ernani
Calbucci”, em Mogi Guaçu, no desfile da cidade, André
Mazon ajudou no transporte dos jovens e fizeram o desfile
com 40 componentes, na verdade eles arrebentaram, dou meus
parabéns aqui e vamos fazer uma moção de aplausos, digo a
vocês que eles fizeram bonito, estava com o pessoal certo,
porém gostaria de estar em Mogi Mirim. Um abraço aos 40
componentes da Fanfarra Ernani Calbucci, que brilharam em
Mogi Guaçu e um abraço ao George Jansen, responsável por
toda aquela galera, um grande abraço a todos”. Com a palavra,
Vereador Marcos Antônio Franco: “Boa noite, primeiramente
ao nosso Deus, ao nosso senhor Jesus Cristo, por mais esta
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noite. Quero agradecer ao presidente, aos vereadores,
vereadoras, ao público presente, aos funcionários desta Casa,
a imprensa, os assessores e agradecer, em primeira mão o
Gerente Léo, por seu belo trabalho e por sua agilidade na
cirurgia de uma jovem mãe, do Parque do Estado. Há cinco
anos essa mãe vem sofrendo com problemas no útero, ela não
conseguia abaixar para brincar com sua filha, hoje fui visita-la
em sua casa, vocês precisavam ver a alegria, como se
ganhasse um presente, e é um presente, por isso agradeço a
agilidade do Gerente Léo. Também quero agradecer, sem
“puxar seu saco”, Fábio Mota, pela agilidade em frente à
escola Regina Tucci, pois lá precisa de uma faixa para
pacientes de deficiência física, e hoje quero falar sobre eles,
quero agradecer a Cinoê, que sempre lembra dos deficientes e
quero agradecer a Associação Comercial pela doação das três
cadeiras de rodas, mandada para a APD – Associação da
Pessoa com Deficiência. Nobre Vereador Tiago Costa, venho
falar sobre Nicole, sei do sofrimento desse pai há muito tempo
e hoje, por coincidência, fui abordado por ele na praça, que
me fez um pedido para um suporte de soro, agora, vi uma
coisa estranha no celular de Tiago, a prefeitura foi à casa
desse pai, para saber o que ele fará com esse dinheiro, eu
queria que essa pessoa que fez a pergunta a esse pai
perguntasse a mim, pois, inclusive, amanhã fará nove anos,
desde que minha filha se tornou cadeirante, essas pessoas que
ocupam a vaga de cadeirantes precisam ter um pouco mais de
vergonha na cara, porque ninguém quer ficar sentado em uma
cadeira de rodas. Fui com minha filha no Sara Kubitschek, a
psicóloga pegou aproximadamente 30 cadeiras de rodas e
naquele dia ela fez com que os deputados, os médicos,
enfermeiros, os homens “engravatados”, para sentarem nas
cadeiras de rodas, ficamos desfilando com eles no pátio,
sabem o que a psicóloga falou para eles? Primeiramente
perguntou o motivo pelo qual ela fez aquilo, depois respondeu
que era para eles sentirem o que passa uma pessoa em uma
cadeira de rodas e todas as vezes que um cadeirante vai
atravessa a faixa de pedestres ele é a linha de frente, pois é o
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primeiro, se for acontecer alguma coisa, ele será o primeiro a
ser atingido, por esse motivo, nobres motoristas de Mogi
Mirim, tenham um pouco mais de vergonha na cara e não
usem a vaga de cadeirantes, porque é triste quando vemos um
filho, falo porque tenho uma filha cadeirante, chagando em
algum lugar, precisando de uma vaga e não ter, algumas
pessoas até debocham, peço a Deus para que eu não veja
nenhum debochando de minha filha, ele não deixa, porque não
sei se terei paciência. Essa pessoa que foi até o pai de Nicole,
para saber o que ele fará com o dinheiro, venha perguntar para
mim, as pessoas que eu ajudo com cadeiras de rodas, só hoje
foram: três de banho, duas de rodas, uma muleta canadense,
uma almofada, porque uma pessoa está com uma escara na
nádega, mais um suporte de soro, que eu lavarei para essa
criança, agora a noite, que por coincidência ao meio ele veio
pedir para mim, na praça, eu não sabia dessa ajuda promovida
por Tiago Costa, agora o nobre vereador veio pedir uma cama
hospitalar, não usem disso em rede social para se promover, é
muito feio promover-se na desgraça dos outros. Ontem minha
filha sentou ao me lado e me disse que estava cansada, pois
amanhã fará nove anos que ela está em uma cadeira de rodas,
ela disse que não acha ajusto as pessoas não respeitarem um
cadeirante. Sentem apenas por uma hora em uma cadeira de
rodas, para vocês verem que não é confortável, quando
ficamos por cinco horas sentados nesse lugar, não vemos a
hora de levantar e ir embora para casa, imaginem minha filha,
há nove anos está presa em uma cadeira de rodas e o pai dessa
criança de três ano, que precisa de ajuda e a prefeitura indo na
casa para saber o que ele fará com esse dinheiro, procurando
saber se ele está precisando, esse pai nem trabalha para cuidar
de sua filha. Espero que o povo de Mogi Mirim compreenda e
tenha paciência com essas pessoas que ajudam, sem querer se
promoverem em cima delas, porque não é fácil, sei porque
tenho uma dentro de casa e por coincidência trabalho com
deficientes físicos há 13 anos, trabalho um dia no período da
manhã e outro no período noturno, são pessoas idosas,
acamadas, com escara, só quem tem pessoas com problemas
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desse tipo em casa para saber, Tiago Costa já passou por essa
experiência com sua irmã, que até hoje sofre com as
consequências, porque tem uma bactéria que não é fácil de se
lidar. Obrigado a todos e desculpem pelo desabafo. Povo de
Mogi Mirim, tenham mais consciência, respeitem as vagas de
deficientes físicos, porque é triste a ignorância, ainda hoje,
dessas pessoas, que não respeitam, visitem hospitais e
associações, como o Lar São Francisco, Casa Santo Antônio,
Lar Nazaré, para vocês verem, para assim respeitarem mais
um cadeirante. Obrigado e boa noite a todos”. Com a palavra,
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: “Senhor
presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público
presente e imprensa, boa noite. Vejo que esta Casa, senhor
presidente, caminha muito bem com sua direção e não sei o
nome da empresa que passa a transmitir as nossas sessões,
tenho certeza que para todos os vereadores tem muita
importância. Quero cumprimentar a Mesa, o presidente,
porque, realmente, precisamos desse lado de publicidade, uma
Casa que trabalha muito, mas não é muito valorizada, acho
que os vereadores que aqui estão, em seu primeiro mandato,
passam a se surpreender com o número de tarefas e
compromissos que tem esta Casa e muitas vezes cito nosso
Jornal Oficial, que em nossa lei, claramente, deveria dar
espaço à Câmara Municipal, o que não o faz. Cumprimento
porque, nesse momento em que passamos a ter nossas
atividades, em uma sessão que pode ser transmitida à
população, em todas as discussões e todo o emprenho desta
Casa, em se comportar dignamente, mostrando a seus eleitores
que respeitam seu mandato. Há uma grande importância, pois,
hoje o Jornal A Comarca está sob nova direção, com o
jornalista Flávio Magalhães, uma pessoa que acompanha os
trabalhos legislativos, é um jornalista que está aqui em todas
as noites, participando também durante a semana, eu o
cumprimento, Flávio, desejando sucesso nessa jornada, pois
tem uma posição honesta e íntegra. Hoje temos dois assuntos
que merecem ser ditos aqui neste Plenário, um cumprimento
especial à Comarca, ao jornalista Flávio Magalhães e à Mesa,
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trazendo aqui, por meio da empresa de Araras, vindo aqui para
transmitir nossas sessões ordinárias, extraordinárias, acho que
isso é muito importante, é um espaço merecido por esta Casa e
fico muito satisfeita com esse valor que o legislativo tem que
ter na vida pública da cidade, isso tem uma importância muito
grande para cada um dos vereadores. Muito obrigada”. Não
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a
Sessão às 21h20, 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. 01. Projeto de Lei nº 91, de 2019, de autoria do
Prefeito Municipal, “dispondo sobre a prorrogação do prazo
para a conclusão das obras de ampliação da empresa ADS
Disjuntores Indústria e Comércio Ltda., estabelecido na Lei
Municipal nº 5.954, de 17 de novembro de 2017”. Parecer da
Comissão de Justiça e Redação e Parecer Conjunto das
Comissões de Finanças e Orçamentos; de Exames de Assuntos
Industriais e Comerciais e de Obras, Serviços Públicos e
Atividades Privadas. Com emenda modificativa de autoria do
Vereador Gerson Luiz Rossi Junior. Para discutir a matéria,
fez uso da palavra Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior:
“Senhores vereadores, venho aqui apenas para justificar a
emenda e para que fique bem claro, votaremos aqui uma
prorrogação de prazo, que venceria no dia 17 de novembro de
2019, a empresa solicitou então a prorrogação, mesmo antes
do vencimento, o se torna um caso muito raro, inclusive temos
até que louvar a iniciativa, pois na maioria das vezes
solicitam-nos posteriormente ao vencimento e esse já veio
prevendo em um relatório extenso, descrevendo as
dificuldades enfrentadas durante a implantação de sua
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empresa, por esse motivo achei justificável e coerente naquilo
que apresentou para solicitar essa prorrogação, estabelecendo
que será a partir do dia 18 de novembro, para não contar o
prazo a partir de agora. Esta emenda foi apenas para corrigir a
data, como a lei valerá até o dia 17 de novembro, a partir do
dia 18 começará a contagem do novo prazo de um ano.
Obrigado”. O próximo orador a discutir a matéria foi o
Vereador Cristiano Gaioto: “Senhor presidente, nobres pares,
eu e os Vereadores André Mazon e Moacir Genuário, da
Comissão de Obras, estivemos in loco para conferir o
andamento das obras e o que vimos nos animou bastante, pois
estão bem adiantados e de acordo com o proprietário, não era
necessário um ano, entretanto é o tempo mínimo e necessário,
embora com seis meses as obras devam acabar. Passou-nos
também todos os percalços enfrentados por ele, por demorar
para conseguir entrar no local, por conta de problemas do
outro terreno. Está tudo certo, apenas para passar para os
senhores vereadores, que nós, Vereador André, Vereador
Moacir e eu, estivemos na obra para a acompanharmos e o que
vimos nos deixou com mais segurança para votar e aprovar
este projeto”; (submetido a votos em sessão de hoje, a Câmara
aprovou, turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº
91/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito
Municipal). EM SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto no
inciso V, do Artigo 172 do Regimento Interno. 02. Projeto
de Emenda à 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”.
(submetido a votos em sessão de hoje, a Câmara aprovou,
segundo turno, por unanimidade, o Projeto de Emenda à Lei
Orgânica nº 01, de 2019, do Vereador Manoel Eduardo
Pereira da Cruz Palomino e outros); (à sanção do Prefeito de
Mogi Mirim). EM PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do disposto
no inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno. 03.
Projeto de Lei nº 55, de 2019, de autoria do Vereador
Orivaldo Aparecido Magalhães, “instituindo a Carteira de
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Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
no âmbito do Município de Mogi Mirim e dando outras
providências”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e
Redação; de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência
Social e de Finanças e Orçamento. Com emenda modificativa
de autoria do Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. Fez
uso da palavra Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães:
“Senhor presidente, senhores membros da Mesa, caros
senhores vereadores e vereadoras, público presente e povo de
Mogi Mirim, boa noite. Este projeto é de suma importância
para nossos autistas, não penas de Mogi Mirim, mas de toda
nossa região. Com relação ao projeto, propus uma emenda
modificativa que não havia a necessidade, senhor presidente,
mas para que não ocorresse um estresse e para que o projeto
não emperrasse, propus a emenda, porque como bacharel em
direito, queria parabenizar meu assessor, Doutor Renato, por
sua brilhante contestação e defesa contra a GOVERNET,
fazendo um parecer muito mal fundamentado, sem artigos,
com poucas linhas e deve-se verificar profundamente qualquer
projeto que entre nesta Casa. Pedi também apoio de um outro
escritório de advocacia, de Vinhedo, do meu ex-assessor,
Doutor Diego Mussato, apresentando um parecer bem
fundamentado, embasado com artigos e com parecer de outras
cidades, que já possuem a carteirinha, esta já utilizada na
capital de São Paulo, em Mogi das Cruzes, aqui do nosso lado,
como em Campinas, Paulínia, Limeira, Ubatuba, Cosmópolis,
Araras, Itapetininga, Arujá, Leme, Ribeirão Preto e São José
dos Campos. Queremos que Mogi Mirim também saia na
frente, queremos que a cidade respeite os autistas, assim como
falou Vereador Marcos Gaúcho, com muita propriedade, para
que respeitem os deficientes. Essa carteirinha servirá de apoio
para que a lei seja cumprida, trazendo benefícios para nossos
autistas, com a isenção de IPVA – Imposto sobre Propriedades
de Veículos Automotores, terá também isenção de impostos
na compra de um veículo e o autista terá atendimento
preferencial em todos os lugares que for, com direito a 50% de
desconto no valor da entrada de eventos, são tantos os
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benefícios que tem direito o autista e que não está sendo
respeitado em nosso município e sobre a emenda, conversarei
pessoalmente com o prefeito, porque circulava uma conversa
que ele vetaria, duvido muito que Prefeito Carlos Nelson
Bueno vete um projeto como da envergadura deste, como da
carteirinha, porque aqui, senhor presidente, o que está em jogo
não é minha vaidade e não é a de nenhum vereador desta
Casa, o que está em jogo aqui são os autistas de nosso
município e sejam respeitados, assim como já ocorre nas
cidades que elenquei. Era isso que eu tinha para dizer, senhor
presidente, muito obrigado”. O próximo orador foi Vereador
Gérson Luiz Rossi Júnior: “Senhor presidente, senhores
vereadores, primeiramente quero parabenizar Vereador
Orivaldo Magalhães pela iniciativa, realmente é muito
importante e até queria ressaltar que houve uma alteração no
IBGE – Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, que
poderá contar os autistas, vindo de encontro com sua proposta,
pois haverá essa identificação no Senso do IBGE, podendo
contar também com a carteira de identificação. Queria apenas
esclarecer aos demais membros que na reunião das Comissões
pedimos apenas para retirar, e foi o que o vereador acatou, a
questão da aplicação de multa, porque nós, como vereadores,
não podemos estabelecer valores de multas no projeto de lei,
isto iniciativa do Executivo, sendo somente essa a parte que
pedi para que fosse retirada, o que o vereador atendeu.
Acredito, com muita certeza, que o prefeito poderá enviar um
projeto complementar a este projeto, estabelecendo as multas,
porque senão fica uma lei, realmente, difícil de ser aplicada
sem as penalidades impostas e como não temos a
possibilidade de colocar, que o Executivo possa o fazer.
Parabéns, vereador, nosso voto, com certeza, será favorável”.
Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, nobre
presidente, senhores vereadores, quero parabenizar Vereador
Magalhães, pois acompanhamos a luta dele pelas crianças
autistas e com toda certeza é um projeto o prefeito não vetará,
pela grandeza do projeto e é isso, Magalhães, temos que sair
na frente. O discurso de hoje do Vereador Marcos Gaúcho foi
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fantástico, parabéns. Desde quando entrei na Educação, em
setembro de 2013, acompanho muito o trabalho da Associação
Fonte Viva, um trabalho fantástico, assim como o trabalho da
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que
atendem os autistas, com o trabalho realizado de inclusão.
Precisamos de mais, que este projeto venha a calhar, para
somar com a população e com os autistas de nossa cidade.
Parabéns, Magalhães, meu voto é favorável”; (submetido a
votos em sessão de hoje, a Câmara aprovou, em primeiro
turno, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 55/2019 e emenda
modificativa, do Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães); (à
Ordem do Dia da próxima sessão para ser apreciado em
segundo turno; 04. Projeto de Lei nº 68, de 2019, de autoria
do Vereador Tiago César Costa, “instituindo o pagamento
moral voluntário de dívidas de agentes políticos e cargos em
comissão de livre nomeação no âmbito do Poder Executivo e
Poder Legislativo ao Município de Mogi Mirim, e dando
outras providências”. Parecer Conjunto das Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Com emenda
modificativa de autoria do Vereador Tiago César Costa. Para
discorrer sobre a matéria, inicialmente fez uso da palavra
Vereador Tiago César Costa: “Senhor presidente, vereadores e
vereadoras, o presente projeto de lei visa, tão somente,
baseado no princípio da moralidade, instituído pelo Artigo nº
37 de nossa Constituição Federal, fazer com que nós, como
agentes políticos e aqueles que são indicados por nós, sejam
em cargos de Comissão de livre nomeação, ou sejam eleitos
pelo povo mogimiriano, como cargos eletivos, que obedeçam
esse princípio no seguinte sentido: se o agente político, seja
ele vereador, prefeito, secretário ou qualquer cargo de livre
nomeação do Poder Executivo, ou do próprio Poder
Legislativo, dever para nossa prefeitura um valor “x”. Esse
cargo, ou eleito, deve procurar o Poder Executivo para tentar
negociar essa dívida, porque é imoral que o agente político, ou
os cargos eletivos, devam para nossa prefeitura e ainda
recebam mensalmente dos mesmos cofres da prefeitura, ou
seja, o agente deve, mas mensalmente recebe aquele valor e
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não está disposto a pagar suas dívidas para com o mesmo
cofre que o paga, se pensarmos sobre isto, não era nem para
existir lei, mas, é importante que exista para que se estabeleça
com base no princípio da moralidade, para começarmos por
nós, já que a classe política está perdendo de dez a zero, no
segundo tempo e precisa ainda virar o jogo. Que a obediência
a esse princípio da moralidade comece por nós e que esta lei
seja um marco, para que todos aqueles que recebem dos cofres
da prefeitura e devem para ela, se proponham a reunirem com
o Poder Executivo e aceitem suas dívidas. Não poderia fazer,
mas fiz as alterações com as emendas, que foram apresentadas
por mim, alterações apontadas no sentido de palavras,
algumas palavras como: “deverão”, tive de modificar por
“poderão”, apenas para deixa-las de uma forma espontânea,
pois como todos sabem, o salário é impenhorável, assim como
subsídios, isso constando no próprio código de processo civil,
por ser de natureza alimentar, havendo as exceções da lei,
constando que débitos com alimentos podem ser descontados
no valor “x” de subsídios, salários, mas neste caso não existe
lei que regulamenta isso, por esse motivo não poderia colocar
na lei “o subsídio de tal vereador(a), o salário de tal cargo
eletivo, comissionado, gerente, será descontado o valor “x” na
fonte”, eu não poderia fazer uma lei desta forma, por isso o
nome da lei: “pagamento moral voluntário de dívidas”, o
próprio agente, em sua consciência, pensando no princípio da
moralidade, procura o Poder Executivo, aponta a dívida no
valor “x”, explicando que sua condição de pagamento é de um
determinado valor que não prejudique o sustento de sua
família, abatendo o valor da dívida nos quatro anos que ficar
em um cargo, ou em um cargo de gerência, ou nomeado, para
o município então fazer um acordo com o agente, ou com
quem está nomeado, para que esse princípio seja cumprido,
porque penso que não é justo, por exemplo, receber da
prefeitura e dever a ela, o cofre é o mesmo. Como já disse,
espero o apoio de todos os vereadores e vereadoras desta
Casa, porque é um marco, nesse sentido, de obedecer nossa
Constituição, deixando o Poder Legislativo, o Poder
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Executivo, esses cargos em comissão, cientes de que não é a
politicagem que dominará a cidade de Mogi Mirim, é muito
fácil, nos últimos anos de governo, o prefeito nomear um
monte de cargo como FG – Função Gratificada, dando cargos
para meio mundo, nomeando um monte de agentes para
trabalhar para ele na eleição do próximo ano. Temos que
entender que o princípio da moralidade precisa ser aplicado
em nosso município e que comece por nós, vereadores e
vereadoras, moralizando também a questão dos cargos
políticos que serão nomeados em nosso município. Conto com
o poio de todos, muito obrigado e boa noite a todos”;
(submetido a votos em sessão de hoje, a Câmara aprovou, em
primeiro turno, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 68/2019
e emenda modificativa, do Vereador Tiago César Costa); (à
Ordem do Dia da próxima sessão para ser apreciado em
segundo turno); 05. Projeto de Lei nº 74, de 2019, de autoria
do Vereador Tiago César Costa, “instituindo a Semana
Municipal de enfrentamento às Fakes News, a ser
comemorada, anualmente, na primeira semana de abril e Cria
o Dia Municipal de enfrentamento às Fakes News, a ser
comemorado todo dia 1 de abril de cada ano e dando outras
providências”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e
Redação; de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência
Social e de Finanças e Orçamento. Com emenda modificativa
de autoria do Vereador Tiago César Costa. Inicialmente, para
discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra Vereador Tiago
César Costa: “Senhor presidente e mais uma vez, público
presente, vereadores e vereadoras, entendo que este projeto de
lei seja de suma importância, pois, vemos desde a última
eleição de Donald Trump, uma devastação de Fakes News nos
Estados Unidos e com o avanço das redes sociais vemos a
questão da cultura do brasileiro em não ler mais o conteúdo,
apenas o título de determinada matéria, infelizmente. O
brasileiro não tem filtro para compartilhamentos, seja em
WhatsApp, Instagram, Twitter ou Facebook, ninguém mais
quer ler a história real, todos querem ler apenas o título,
achando que aquele determinado assunto é a verdade,
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passando para frente de uma forma devastadora, de repente
pode-se destruir uma vida, levando pessoas a cometerem
suicídios, o que está acontecendo frequentemente, por conta
de falsas notícias plantadas. Isto não ocorre apenas no meio
político, mas no meio de nossas vidas, em nosso cotidiano,
porque nele muitas vezes não há o filtro, não procurando a
fonte para ver se é verídica. Já caí algumas vezes em Fakes
News, porque recebemos a notícia e, de repente, aparenta ser
totalmente verdadeira, o nome de um site montado, como se
fosse conhecido, quando na verdade é uma montagem suja,
para denegrir a imagem de alguém, para distorcer os fatos e
divulgar algo mentiroso, algo plantado. Sabendo que isto
acontece muito e se potencializa em época de campanha
eleitoral, recentemente o Senado Federal tenta inserir uma
punição mais agravada para quem for pego fazendo e
compartilhando Fakes News, cometendo crimes, para destruir
a reputação e a honra das pessoas com esse tipo de
divulgação. Este projeto de lei visa, de uma forma educativa,
conscientizar os cidadãos mogimirianos, pois será aplicado no
município de Mogi Mirim, conscientizando as crianças nas
escolas, as pessoas, os nossos cidadãos, para terem o filtro e
para que não compartilhem notícias falsas, que façam esse
filtro na busca de fontes, pesquisando a veracidade de uma
determinada notícia, procurando qual é o vínculo de quem a
escreveu, buscando duas, ou três opiniões, porque é
importante. O princípio da dúvida, a interrogação, deve estar
em todos os cidadãos, sejam eles mogimirianos ou brasileiros,
pois não se pode acreditar apenas no que eu falar, por
exemplo, qualquer vereador e vereadora, jornais, imprensas,
tudo que está aí, procurem duas ou mais fontes, procurem
saber se realmente aquela é a real história, antes de passar
informações para frente, com algo que pode destruir a vida de
uma pessoa, por conta do alcance gigantesco como de uma
rede social. A intenção é que seja no dia 1º de abril, porque
todos conhecem como “o dia da mentira” e pegar uma data
como essa, para combatermos as Fakes News do município,
isso será excelente, porque no dia da mentira

37

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

compartilharemos a verdade, não a mentira. Lembro-me que
na minha infância havia muito esse tipo de brincadeira, no dia
1º de abril sempre tinha uma pegadinha, algo como mentira
inventada, para “pegarmos” as pessoas no dia da mentira. A
intenção é fazer com que o município de Mogi Mirim possa
combater as Fakes News e fazer com que os filtros ajam nas
redes sociais, nos grupos que são criados no âmbito virtual, o
qual sabemos que é manipulado politicamente. Muitas pessoas
receberão de candidatos para metralharem quem está no poder
e quem está hoje na vitrine, politicamente falando, assim
como já estamos e não tem como falar o contrário. Muitas
pessoas receberão para agirem conforme mandam os coronéis
e eles, donos do dinheiro, colocarão dinheiro para denegrirem
a minha imagem, a sua, a da senhora vereadora, a do senhor
prefeito, dos futuros prefeitos, esse tipo de coisa acontecerá
muito e em quesito eleição, sabemos que é complicado.
Recentemente o Senado Federal criou a CPI – Comissão
Parlamentar de Inquérito, das Fakes News, de autoria do
Deputado Alexandre Leite, do Partido DEM – Democratas, a
CPI foi encabeçada e instituída na semana passada, senhores,
essa CPI buscará perfis falsos e fará uma investigação séria,
nesse sentido, para também combater essa praga que devasta
nossas redes sociais e a própria consciência dos nossos
estudantes, de todos aqueles que estão envolvidos com
informações e que a detém, de certa forma. Fiz algumas
modificações, porque foi apontado também palavras como
“deverão”, que modifiquei por “poderão”, coisas simples
apontadas, mas, no geral, penso que seja uma lei importante
para nós e que possamos aplicá-la, tentando divulga-la no
âmbito de Mogi Mirim, com campanhas e informações limpas,
sem serem dominadas pelo poder econômico, porque,
infelizmente, o dinheiro compra caráter de muita gente e quem
vende caráter, para mim, não o tem. Muito obrigado, senhor
presidente e conto com o apoio dos senhores”. Com a palavra,
Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente,
nobres pares, realmente há uma grande preocupação com
relação as fakes news, inclusive fico até preocupado quando
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se dá celular para filho, por conta das notícias que correm
hoje. Nós, políticos, sofremos mais com isso do que a
população, em geral, principalmente na próxima eleição,
assim como disse o próprio Doutor Tiago, em que seremos
atacados por esses fakes, essas contas falsas. Algumas pessoas
são amadoras, senhor presidente, na hora de fazerem uma
conta falsa, porque, quando aprovamos o projeto de
financiamento uma pessoa destilou bobagens na internet e
chamei a pessoa para uma conversa, demorei três minutos para
descobrir o IP – Endereço de Protocolo da Internet, da pessoa
e mais 15 minutos para chegar até ela, ou seja, demorei 18
minutos para descobrir quem era a pessoa, sorte dela que não
sou adepto a arrumar confusão e fazer ocorrências, porém
poderia. Algumas pessoas precisam tomar cuidado e serem
mais espertos, na hora de criar uma conta falsa, porque é fácil
de descobrir. Vereador Tiago, parabéns pelo projeto e na
minha opinião precisamos combater mesmo as fakes news”.
Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha:
“Vereador Tiago Costa, queria dizer que com relação a esse
projeto, o senhor tem meu apoio nessa lei, pena que como
legisladores não podem ser punitivas, mas deveriam ser para
pegar quem faz a fake news e prender, ela tinha que ter esse
poder pois, estamos cheios de fakes na cidade, alguns ainda
deveriam ir para a cadeia, porque essas pessoas fazem a fake
news tão danosas para a sociedade, que mereciam estar presos
e não ainda usando a internet, usando e abusando das falsas
verdades. Concordo plenamente com o projeto e tem meu
apoio, inclusive para a divulgação da lei e repito, pena que ela
não é punitiva, não temos esse poder, mas se tivéssemos eu
seria o primeiro a colocar uma emenda em sua lei, senhor
vereador, para que ela fosse punitiva, porque algumas pessoas
merecem ir para a cadeia, pelo que fazem nas redes sociais.
Por esse motivo tem meu apoio”. Com a palavra, Vereador
Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa noite a todos. Esse projeto
tem meu apoio e como foi citado a escola, antigamente a fake
news, a pegadinha, não se falava em fake news, era a
pegadinha do 1º de abril, era apenas uma brincadeira, mas ela
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não chegava a matar ninguém. Hoje a fake news tem,
infelizmente, esse cruel poder de levar a pessoa à morte.
Enquanto vivemos o “setembro amarelo”, a conscientização e
combate contra o suicídio e a fake news pode sim desencadear
uma situação irreversível e que pode levar o indivíduo à morte
por meio de uma notícia falsa, isso é sério e complicadíssimo.
Hoje, há sim um combate à fake news nas escolas, vou um
pouco mais além, ao bullying e eis a questão, o bullying é o
“x” da questão, ele e a fake news são bombas prontas para
explodirem. Esse assunto é seríssimo. O suicídio e o bullying
começam por uma notícia falsa em que a criança acredita ao se
plantar uma notícia e temos aqui um assunto seríssimo e
infelizmente atual como aquela famosa, mas, perigosíssima
brincadeira da “baleia azul”, é terrível e isto é uma fake news,
plantando uma inverdade, fazendo com que a criança acredite
para executar e o final é triste. Esta é a realidade e temos que
discutir mais sobre isto, aqui e não tirando a seriedade da lei.
Entendam, em um time há um mascote, correto? O Palmeiras
tem um mascote, o Corinthians tem um mascote e esta lei
poderia ter um mascote, do senhor Gustavo Stupp, ele seria o
mascote dessa lei, porque jamais deveremos esquecer que a
fake news, chamada: prefeito, tem-se o nome de Gustavo
Stupp, pois é o sinônimo da própria fake news, um jovem, que
poderia ser exemplo para essa geração, que representa a
juventude, mas, infelizmente foi uma decepção, por esse
motivo ele é a fake news desta geração. Fazendo uma analogia
a ala política, ele não me representa e não representa nossa
cidade, ele é uma mentira, Gustavo Stupp será a fake news,
isto é irreversível. Deixei bem claro, não tirando a seriedade
desta lei e não tirando a seriedade que falei sobre o exprefeito, porque se hoje o caos está instalado nesta cidade, ele
é o responsável direto por isso. E para complementar, vocês
que tem filhos, não é censura, dê uma olhadinha no celular
dele, compartilhe o que ele está vendo, participe e aquela
propaganda de “não basta ser pai, tem que participar”, pegue o
caderno e veja o que ele está estudando, veja, participe e se
preocupe, pois ele percebe quando você está próximo, falo por
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conhecimento de causa, Professor da rede estadual, sabemos
muito bem que as crianças estão precisando de acolhimento,
de atenção e de carinho verdadeiros e não por interesses e
como falo para meus alunos “não façam nada por interesse,
chegue em sua casa e dê um abraço em sua mãe” e sabem qual
foi a reposta de um aluno? “Mas ela vai me perguntar o que
estou querendo”, exatamente, porque é por interesse, mas no
segundo dia faça a mesma coisa, assim como no terceiro e no
quarto, até perceber que não é por interesse e sim por carinho.
Boa noite e obrigado”. Ato contínuo, o Presidente Vereador
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino dirigiu-se ao
Vereador Tiago César Costa: “Vereador Tiago César Costa,
meus parabéns, por mais esse projeto, de sua autoria, que com
certeza será aprovado, por unanimidade, nesta Casa. Entendo
que este projeto seja de suma importância, trazendo essa
discussão à esta Casa, alertando a população e como bem
disse Vereador Cinoê Duzo, trazendo riscos que as fakes
news, os crimes cibernéticos, podem trazer a população e é um
assunto que deve ser, realmente, mais discutido. Meus
parabéns por sua iniciativa”; (submetido a votos em sessão de
hoje, a Câmara aprovou, em primeiro turno, por unanimidade,
o Projeto de Lei nº 74/2019 e emenda modificativa, do
Vereador Tiago César Costa); (à Ordem do Dia da próxima
sessão, para ser apreciado, em segundo turno); 06. Projeto de
Lei nº 79, de 2019, de autoria do Vereador Samuel Nogueira
Cavalcante, “declarando de Utilidade Pública a Associação
Projeto Ressuscita-me”. Parecer Conjunto das Comissões de
Justiça e Redação; de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e
Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Para discorrer
sobre a matéria, fez uso da palavra Vereador Samuel Nogueira
Cavalcante: “Boa noite, presidente, vereadores, público
presente e imprensa. Estão presentes hoje representantes das
figuras de Pastor Joaquim e Pastor Fernando, trabalham com
pessoas dependentes de drogas e em Mogi Mirim e Mogi
Guaçu há várias clínicas que atendem esse pessoal masculino,
mas não há nenhuma clínica que atende o público feminino,
esse pessoal está há cinco anos para atender apenas mulheres.
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Hoje há em torno de 18 meninas internadas e passados esses
cinco anos eles já trabalharam com 300 meninas, por esse
motivo, peço a atenção e o carinho de cada membro da
Câmara, para que vote a favor desse projeto, pois é um belo
projeto, um belíssimo trabalho e convido a todos vocês para,
quando puderem, estarem na clínica para conhecerem o
trabalho desenvolvido por eles. Muito obrigado”. Com a
palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa noite a
todos. Meus parabéns pelo projeto, Vereador Samuel e ao
pastor, que está presente, representando a igreja, parabéns
pelo trabalho e pela luta, acabei de falar sobre a fake news
envolvendo as crianças e o mal do século se chama: drogas,
com certeza. Vocês que são a linha de frente, batalhando,
acolhendo e literalmente resgatando vidas, que Deus abençoe
a vocês, que continuem firmes, não é fácil a triste realidade de
drogas nas escolas, por isso, mais uma vez, é necessária a
participação dos pais na vida de seus filhos, pois é ali que
começa. Parabéns, vereador e parabéns a toda comunidade,
que às vezes nem aparece, mas faz um trabalho de
formiguinha, Deus os abençoe”. Com a palavra, Vereador
Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhores vereadores,
pessoal do “Ressuscita-me”, meus parabéns, Vereador
Samuel, pelo projeto de lei, que acredito que passará pela
aprovação, por unanimidade. Conheço, tanto Estiva Gerbi,
quanto Mogi Guaçu e Arthur Nogueira, participei também em
Mogi Mirim do CAIENA, uma comunidade que também
trabalha com dependentes químicos, pessoas com depressão e
pessoas com problemas com álcool, é importante o diferencial
e por conta disto quero dar os parabéns a vocês, por acolherem
as mulheres, acredito que isso é mesmo um diferencial, eu não
conhecia esse trabalho que atendia mulheres. Depois de minha
fala, não falarei agora, porque também temos que focar no
projeto e precisamos falar dele, mas em minha fala, depois da
Ordem do Dia, quero falar para vocês sobre um testemunho
sobre dependentes químicos e do trabalho que realizamos em
Mogi Mirim alguns anos atrás, é importante ter o
conhecimento, principalmente de quem lidera e organiza o
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resgate à vida. Darei meu testemunho, ele é curto, porém o
farei em minha fala da Ordem do Dia. Um grande abraço, que
Deus os abençoem, contem comigo no projeto que será votado
e gostaria muito de conhecer o trabalho de vocês, dando total
apoio e abrindo portas, contem comigo. Obrigado, Samuel,
tudo de bom”. Com a palavra, Vereador Tiago César Costa:
“Gostaria de parabenizar o Vereador Samuel, pela iniciativa,
não sei se depois da declaração desse projeto poderão receber
verba do município, vai lutar para isso, para que aconteça. O
projeto “Ressuscita-me”, vocês que estão presentes, são
guerreiros, eu acompanho um projeto chamado “Casa de
Deus”, com esse projeto, ajudamos a recuperação de pessoas
com dependências químicas, sabemos como é essa luta, de
tirar pessoas das ruas para ressuscitar, essa é a verdade,
porque muitas vezes a família não acredita mais nessa pessoa,
que perdeu tudo, a confiança, a família, jogado às traças, a
dependência química vem e devasta, realmente. Costumo
visitar essas clínicas, tentando levar um testemunho sobre
minha vida e o que já passei nela, para que possa edificar
essas vidas, eu bem sei o que é isso e por esse motivo eu tento
fazer com que essas pessoas tenham uma nova vida, ouvindo
os testemunhos, porque o ser humano é o equilíbrio de: mente,
espírito e corpo, um conjunto de coisas e quando há o
desiquilíbrio em algo, em nossa vida, a coisa fica feia, a
depressão e a tristeza vem, a pessoa entra nas drogas, ela é
levada, as vezes, por companhias para o uso de drogas, a
pessoa começa fumando uma maconha, depois usando
cocaína, passa a usar crack, depois pode estar sem vida,
roubando a mãe, penhorando tudo que tem, voltando apenas
de cueca para casa, a situação de um dependente químico é
triste, é muito triste, é necessário que vocês façam o que
muitas vezes o Poder Público não faz, sempre nos reunimos
no Centro Oreb para incentivarmos os jovens para saírem das
drogas e com mulher é muito difícil ver um trabalho assim.
Que vocês possam resgatar muitas mulheres e muitas vidas e
realmente ressuscitá-las, porque elas precisam nascer de novo,
nascer para a confiança, nascer para que a família veja que ela
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tem potencial e nada melhor do que pegar essas pessoas pelas
mãos e resgatá-las desse mundo, que é tão cruel, como o
mundo das drogas. Muitos amigos meus se perderam, já
morreram, foram presos, estão no fundo do poço e o que tento
fazer é levar minha vida como espelho para tentar resgatá-los,
assim como minha fé em Deus, que tenho muito e sem de
onde Ele me resgatou, é isso que tento passar para esses que
tanto necessitam muitas vezes de um abraço, de uma palavra,
de um banho e muitas vezes de olharmos nos olhos e falarmos
“eu confio em você, você vai sair dessa vida, você vai mudar
sua vida, Deus te ama, ele te deu uma vida e você levantará do
fundo do poço”, nós não podemos desistir do ser humano,
muitas vezes desistir faz com que a pessoa só encontre um
caminho: a morte, mas temos como nome no projeto:
“ressuscita-me”. Parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe
vocês e o que precisarem, Vereador Samuel, também estarei à
disposição para elevar alguma coisa, para também ajudar
Michel, a igreja e o que pudermos ajudar como seres
humanos, como sabemos que é um trabalho merecido e
tiramos o chapéu, sabemos que esse trabalho é muito árduo de
quem está encabeçando, tirando as pessoas dessa vida. Meus
parabéns, que Deus abençoe a vocês pelo trabalho e contem
comigo também no que for preciso”. Com a palavra, Vereador
Orivaldo Aparecido Magalhães: “Quero dizer aos senhores
que nossa cidade nunca precisou tanto de pessoas como vocês
e de pessoas como Vereador Samuel, fazendo um projeto
como este. No exato momento estou fazendo um estudo, por
coincidência estamos no setembro amarelo, tratando sobre o
suicídio, com o psiquiatra muito conhecido em nossa região,
Doutor Manoel Otávio, com quem tenho o prazer de dialogar
com ele, nas quintas-feiras sim e quintas-feiras não, comecei a
estudar essa questão dos “drogaditos”, dos suicídios e das préações que as pessoas tomam antes de cometerem o suicídio,
quais os indícios que a pessoa começa apresenta quando está
para cometer o suicídio. Comecei a ter percepção de pessoas
usuárias de drogas e seu comportamento, como o que ela
começa a fazer, os senhores podem ter certeza absoluta de que
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quando chega a hora fatal de cometer o suicídio, é porque a
pessoa encontrou muitas portas fechadas, faltando diálogo.
Mas não apenas diálogo dentro de casa, mas fora, porque o
traficante incentiva, e muito, por estar vendendo sua
mercadoria. Vereador Samuel, eu acho que tudo que vier para
esta Casa, se tratando de drogas e de recuperação, deve ser
tratado com o maior carinho, porque em pouco espaço de
tempo vi quatro suicídios, é algo que nos afeta
profundamente, ficamos com aquilo na cabeça, tentando
constantemente esquecer sem êxito, trarei a esta Casa nossos
estudos sobre a questão do suicídio, para apresentar os
sintomas que as pessoas costumam ter antes de cometê-los.
Parabéns, Vereador Samuel”. Com a palavra, Vereadora Sônia
Regina Rodrigues: “Samuel, primeiramente parabéns por sua
iniciativa. Quero cumprimentar a todos que estão aqui e dizer
que tem meu total apoio neste projeto, porque muitas vezes
vocês fazem aquilo que o Estado não faz, talvez não posso
dizer talvez, na maioria das vezes, mas acho que sempre,
porque sou policial e trabalhei com entorpecentes por sete
anos na DISE – Delegacia de Investigação Sobre
Entorpecentes, lá não tínhamos como levar uma mulher que
pedia socorro, infelizmente. Onde trabalhava presenciei uma
situação, uma moça já estava dormido nas ruas, com uma
barriga bem formada, por conta de sua gravidez, de seu sétimo
filho, ela era usuária de crack e não tinha mais o que fazer
com ela, não tinha para onde leva-la, pois, as internações eram
longes e com difíceis acessos às vagas. Lembro-me que em
uma determinada manhã cheguei à delegacia e fui até o local,
para tentar dar um flagrante nela, porque na verdade eu queria
prendê-la, porque dentro da cadeia não entra crack, essa era a
única chance que a moça tinha para viver e por conta de sua
gravidez, porque da forma como ela vivia suja na rua,
sabíamos que o atendimento público não seria dos melhores
quando ela chegasse, eu sabia que dentro da cadeia ela teria
essa atenção. Lembro-me que naquela manhã eu consegui dar
um flagrante nela, por conta de duas pedras de crack, mas eu
sabia também que ela seria liberada em seguida, porque ela
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estava sustentando seu vício, hoje agradeço muito Doutor
Dalton, um excelente delegado na área de entorpecentes, ele
fundamentou muito bem, para que aquela moça permanecesse
presa, lembro-me que cheguei à delegacia e tive que dar
banho, pois aquela moça estava sangrando pelo nariz e pela
boca. A moça foi presa e levada à delegacia, não foi liberada,
após oito meses do ocorrido, quando ela chegou ao Fórum
para a audiência, ela estava irreconhecível, no primeiro dia eu
doei roupas minhas, para que ela pudesse se vestir, ela tinha
até carrapato no corpo, minha roupa tinha ficado enorme para
ela, mas oito meses depois ela estava irreconhecível, minha
roupa não serviria mais para ela. Ela conseguiu sair do crack
pelo fato de ter sido presa, isso é triste, seria melhor se ela
estivesse em uma casa de recuperação, mas lembro-me que foi
aquilo que pude fazer por ela naquele momento. Por diversas
vezes vocês ajudaram pessoas, as quais já pedi socorro, sem
mesmo chegar até vocês, porque o trabalho que vocês fazem é
fundamental e falo de boca cheia: o Estado não dá a conta que
vocês dão, ele não transforma as vidas que vocês
transformam. Sou treinada pelo DENARC – Departamento
Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, para
palestrar, se vocês precisarem do meu apoio podem contar
comigo. Vocês estão de parabéns, sucesso a vocês, que Deus
abençoe e que vocês só cresçam, porque precisamos muito de
pessoas como vocês, Deus os abençoe. Este projeto tem meu
total apoio, parabéns mais uma vez, Vereador Samuel”. Com a
palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Quero também
parabenizar o Vereador Samuel pela iniciativa e quero, em
minha fala, dizer que hoje inicia-se um caminho, abrindo
portas com esse projeto, de utilidade pública, à Clínica
Ressuscita-me. Gostaria de dar um conselho: procurem o
Conselho Municipal de Combate as Drogas, o quanto antes,
após a sanção desse projeto, acho que é o caminho que vocês
articularão com as políticas públicas e as Secretarias
Municipais, para que vocês possam desenvolver, e quem sabe,
conveniarem com o município. O conselho foi articulado por
mim, alguns anos atrás, está aprovado e agora está sendo
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consolidado, há a representação das clínicas que fazem o
tratamento, por isso é muito importante e acho que o Conselho
é um caminho, Vereador Samuel, leve-os até a Secretaria de
Assistência Social, integre-os com o Conselho Municipal, que
está se formando agora, acompanho pelo Diário Oficial do
Município e vejo chamamentos para as reuniões desse
Conselho, por várias vezes provoquei, por requerimentos, o
reestabelecimento desse Conselho, que está começando a
funcionar. É importante que mais essa clínica, hoje
estabelecida em nosso município, possa integrar todas as
secretarias e as articulações que existem, porque uma coisa
percebi nos últimos anos, entidades nós temos, com todo
respeito as que cuidam de crianças e adolescentes, as que
cuidam de projetos sociais, mas a que menos tem apoio, as
que menos conseguem sobreviver, as que menos tem políticas
públicas são as que cuidam de drogaditos, de dependentes
químicos, infelizmente existe discriminação por parte das
pessoas, até em ajudarem essas clínicas, que cuidam dos
dependentes. É preciso uma articulação muito forte entre todas
essas clínicas, entidades e secretarias municipais, para
desenvolverem um projeto de política pública forte, no
Município de Mogi Mirim, para combater e dar um tratamento
digno àquelas pessoas que procuram sua cura, sou uma das
pessoas que defendem a espiritualidade no tratamento,
entendo que vocês devem desenvolver isto, porque é muito
preciso que a fé da pessoa possa ajuda-la no tratamento e na
cura desse mal que afeta a sociedade. Obrigado”. Com a
palavra, Vereador Moacir Genuário: “Mais uma vez, boa
noite. Parabéns ao nobre Vereador Samuel, parabéns aos
Pastores Fernando e Joaquim, sabemos a dificuldade que tem
uma entidade, para se manter um centro de recuperação de
“drogadilhos”, nós também temos na Missão Paz e Vida,
inclusive sou presidente da Comunidade Terapeuta Paz e
Vida, nós sabemos dessa dificuldade, lá começamos um
trabalho que está saindo do papel, tivemos a ajuda do prefeito,
por meio de Soninha, nós sabemos que sem vocês não
conseguimos tirar as pessoas das ruas, porque somente nós,
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envolvidos nesse trabalho, com o amor de Jesus Cristo no
coração, conseguimos, realmente, fazer com que essas pessoas
se convertam e que elas possam deixar seus lados negativos de
vida, para buscarem apoio e carinho. Mesmo com dificuldade
que existe para manter uma casa de recuperação, tenho certeza
que vocês poderão contar com a ajuda de todos os vereadores,
principalmente agora com esse projeto de utilidade pública, do
Vereador Samuel, o que estiver no alcance dos 17 vereadores
vocês podem ter certeza que estaremos ao lado de vocês,
brigando e lutando com vocês, para que essa obra se firme a
cada dia, que ela traga resultados grandiosos, porque sabemos
que não é fácil tirar um drogado das ruas, porque se ele não
tiver um apoio como tem nas comunidades ele volta para as
drogas. Mais uma vez, meus parabéns a vocês, pastores,
comunidade, com esse projeto “Ressuscita-me”, estamos aqui,
tenham certeza que vocês têm o apoio dos 17 vereadores,
meus parabéns”. Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente
Bertanha: “Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o
nobre Vereador Samuel Cavalcante, já fui presidente de uma
entidade, que se tornou de utilidade pública, sei o benefício
que isso traz a ela, parabéns pelo seu projeto. Para seu
Fernando e Joaquim, sempre gosto de falar aqui na Tribuna
que sou pai, avô e já sou bisavô, tenho uma vida pública de 40
anos, por acaso e pela vontade de algumas pessoas estou aqui
hoje, mas, faço um trabalho de algum tempo, até recebi
algumas ameaças, por conta de minha posição no combate as
drogas. Dique que a gente, vocês, tiram um da rua e eles
puxam dois, três para ela, por esse motivo vocês precisam,
realmente, de apoio público, o Estado não dá conta de fazer,
não tem como, não adianta, não seremos demagogos aqui e
diremos que o Estado dá conta, por isso que a sociedade
precisa de pessoas como vocês. Vereador Gérson foi muito
feliz quando disse que existe preconceito com entidades,
associações, com grupos de pessoas que são como vocês. Em
Mogi Mirim temos algumas entidades que trabalham com
“drogaditos”, falo porque as vezes vou pedir um apoio e a cara
já é aquela: mas é para lá? A sociedade é quem coloca essas
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pessoas lá, nas drogas, ela tem parcela de culpa nisso, por esse
motivo ela tem que trabalhar, no sentido de recuperação
desses jovens, dessas crianças, principalmente quando vemos
mulheres envolvidas com drogas. Esses dias Vereadora Sônia
me disse, inclusive, que a criança que nasceu estava chorando,
ela não sabia qual era o motivo, constatou-se que a criança
estava em abstinência de droga, porque a mãe era “drogadita”,
olhem a situação que vivemos hoje, infelizmente é assim.
Vereador Samuel, você está de parabéns, sua iniciativa é
muito feliz e vocês, não serei demagogo de falar que estou
aqui para ajudar vocês, como vereador não sei o que eu posso
fazer, mas, como homem de rádio, eu sei o que eu posso fazer
para vocês e me coloco a disposição em meu programa.
Parabéns, Vereador Samuel”. Com a palavra, Vereador
Marcos Antônio Franco: “Primeiramente, parabéns ao
Vereador Samuel Cavalcante e aos envolvidos: Fernando e
Joaquim. Eu trabalho na saúde e levo muitas pessoas ao
Bairral – Bezerra de Menezes, por coincidência levo muitas
mulheres, pessoas do sexo feminino, porque não há associação
voltada ao público feminino, levo essas pessoas ao Bairral –
Bezerra de Menezes, que em sua maioria são mulheres e darei
um testemunho, pois Soninha citou mulheres grávidas,
contarei meu testemunho rapidamente aqui. Há 11 anos fui ao
CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano, encontrei uma mulher, jovem, grávida, ela estava
agressiva, os guardas municipais foram até lá, a polícia militar
apareceu e a família também, aquela mulher estava agressiva,
porém entendi posteriormente o motivo da desistência, não
havia ordem judicial para a levarem ao Bairral, a família
estava transtornada, a pessoa ficava no pasto, ao lado do
CDHU, ela ficava ali alongada durante três, quatro dias, eu
estava esperando há horas, até que meu encarregado me liga e
pede para que eu vá embora, mas decidi que seria a minha vez
de conversar com a moça. Quando eu entrei a moça estava no
quarto, a família iria entrar comigo, mas disse que não queria
ninguém, pedi para que eu entrasse sozinho, a mulher estava
grávida, sentei-me ao lado dela e perguntei: “por que você não
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quer ir para o Bairral, não quer se tratar, procurar ajuda?”, ela
então me respondeu: “como vou com essa quantidade de
policial lá fora, querendo me internar, eu não sei o que
acontecerá”, falei para ela que, em primeiro lugar, eu não a
conhecia e que eu era motorista, disse que ela iria na frente,
comigo, na ambulância, garanti que eu a esperaria até o final e
se ela desistisse eu a traria de volta, assim eu a levei. Dois
anos atrás eu estava em uma igreja adventista, uma menina
estava louvando ao senhor Jesus, cantando à frente, ela estava
com nove anos de idade, hoje ela tem onze, ela apresentou-me
sua mãe, quem era? Era aquela moça que estava drogada em
sua casa, dando trabalho para sua família, ela sim teve força
de vontade ao final, procurou ajuda e hoje sua filha tem 11
anos de idade, hoje ela não usa mais drogas, vejo então a
importância de se ter uma associação para dependentes
químicos femininos, porque agora percebo que a maioria que
levo ao Bairral, no Bezerra de Menezes, são mulheres, isto
pela falta de uma associação feminina. Vocês estão de
parabéns, continuem assim, isso que vocês fazem não é para si
mesmos, mas para pessoas que estão caídas nas ruas e para
Deus, porque quando Jesus veio, ele disse: “cuide dos meus
pequeninos, não de pessoas sãs, e sim de pessoas que
precisam de ajuda”. Parabéns a vocês e a você, Samuel
Cavalcante, por essa atitude, se depender de meu apoio,
poderá contar comigo, obrigado a todos”. Ato contínuo, o
Presidente Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino fez uso da palavra brevemente: “Parabéns Vereador
Samuel Cavalcante, mais um projeto importantíssimo hoje,
para ser aprovado nesta Casa, de autoria dos vereadores.
Vereador Samuel, parabéns pela iniciativa, tornando a
associação “Ressuscita-me” de utilidade pública, isso é de
muita importância a vocês e eu que fui Conselheiro Tutelar,
sei da importância do trabalho realizado por vocês, em tirar as
crianças, adolescentes, jovens, adultos da “drogatição”, este é
um trabalho muito importante e que Deus abençoe e graças a
Ele temos pessoas como vocês, meus parabéns pelo trabalho
de todos, meus parabéns, Vereador Samuel e a todos os nossos
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vereadores”. (Submetido a votos em sessão de hoje, a Câmara
aprovou, em primeiro turno, por unanimidade, o Projeto de
Lei nº 79/2019, do Vereador Samuel Nogueira Cavalcante); (à
Ordem do Dia da próxima sessão, para ser apreciado, em
segundo turno). Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", o
Sr. Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos
reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme
determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010
(Regimento Interno vigente). Inicialmente fez uso da palavra
Vereador Moacir Genuário: “Mais uma vez quero parabenizar
vocês, do Projeto “Ressuscita-me”, porque está aí uma
amostra do que esses vereadores podem fazer por essa
entidade, sabemos que esta foi uma demonstração dos 17
vereadores, de que estão empenhados em ajuda-los. Queria
dizer ao Vereador André que discordo de sua fala sobre a
contratação do Secretário da UPA – Unidade de Pronto
Atendimento, sendo por meio da CPI – Comissão Parlamentar
de Inquérito, eu não sabia nada de CPI e nunca tinha ouvido
falar nela, conversei com alguns membros da CPI, que
também não sabiam, o que sei é que a audiência pública levou
ao conhecimento da Secretária de Saúde e vemos os
resultados, em meu ponto de vista, no meu entender, foi por
meio da CPI que os efeitos começaram a surgir, embora o
trabalho dela também esteja se desenvolvendo, mas a maioria
dos vereadores não sabiam o que estava se passando na CPI,
porque não foi levada aos nossos conhecimentos, foi levada
apenas até ao conhecimento dos membros da CPI. Mas, acho
que indiferentemente disso, o importante é que está se
resolvendo o problema da UPA, como André citou ao final, a
importância é que no resultado é uma ajuda, uma
reivindicação daquilo que todos os vereadores pediram à
Secretária de Saúde. Parabéns, André, parabéns para aqueles
que participaram da audiência, esperamos que essas
reivindicações citadas a CPI elenquem para a secretária de
saúde, para que ela possa ter algum efeito, colocando em
prática. No momento em que começamos a resolver os
problemas, todos nós acabamos ganhando, quando digo isso
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quero dizer que a população é quem ganha, porque a
importância de nossa estadia, como vereadores, é buscar o
bem para a população e mais essa conquista dos vereadores
não deixa de ser um bem maior. Obrigado”. Com a palavra,
Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor presidente,
senhores membros da Mesa, caros senhores vereadores,
público presente, falarei rapidamente pois tenho muitas coisas
para passar. Primeiramente, senhor presidente, queria
agradecer todos os vereadores por terem aprovado o projeto
de lei da carteirinha do autista. Senhor presidente, quero fazer
um agradecimento especial, primeiramente ao Prefeito Carlos
Nelson Bueno e em segundo lugar quero também fazer um
agradecimento ao nobre Vereador Fábio Mota, quero fazer um
agradecimento também ao Secretário Zé Paulo, pelo excelente
trabalho que vem realizando na Zona Sul, de Mogi Mirim, lá
no Maria Bonati Bordignon, no Maria Beatriz, o
recapeamento completo da Antônio Moreno Peres, e agora,
uma notícia maravilhosa para o povo da zona sul: reforma e
ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS, iluminação
completa do Bela Vista, nove ruas foram contempladas com
iluminação, um governo nunca fez tantas obras na zona sul,
como está se realizando agora. Sobre a iluminação do Bela
Vista, tenho que me render, vários vereadores participaram da
solicitação, como: Vereador Cinoê Duzo, Robertinho, eu Vereador Magalhães, Vereadora Sônia Módena. Quero
agradecer ao senhor Prefeito Carlos Nelson, Zé Paulo, Fábio
Mota, por todas essas benfeitorias da Zona Sul, tenho a
certeza absoluta que mais coisas boas virão. Coisas boas,
senhor presidente, iguais a essas: a Havan empregou mais de
120 pessoas, a previsão de contratação do Atacadão será de
mais de 200 pessoas, agora, Ibis Hotel se instalará em Mogi
Mirim, a previsão de contratação é de mais de 60 pessoas,
Goodbom empregou mais de 80 pessoas e uma coisa linda,
maravilhosa, que acontecerá para o povo de Mogi Mirim,
teremos um Boulevard na cidade, um mini shopping center,
sua construção começou e já está gerando empregos na obra
de construção civil do Boulevard, localizado ao lado do antigo
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prédio da Balestro, no viaduto que vai para Limeira, ou seja,
um Governo Municipal que trabalha arduamente para gerar
emprego para a população de Mogi Mirim. Tudo isso porque
converso com empresários e segundo eles: “sentimos
confiança no governo atual, Magalhães, sentimos que são
pessoas responsáveis conduzindo a cidade e por esse motivo
investiremos em Mogi Mirim”, quando pessoas falam da
teoria da conspiração, de que tudo está ruim, que tudo está
péssimo, pelo contrário, Mogi Mirim está avançando e
avançando cada vez mais. Senhor presidente, uma coisa
importantíssima, visitei Casa Branca e São João da Boa Vista,
descobri que Mogi Mirim é a única cidade que mantém
farmácias nas Unidades Básicas de Saúde, e por esse motivo,
senhor presidente, vejo que esta atual administração tem tudo
para melhorar, cada vez mais, o povo está sentindo isso, a
cidade está rejuvenescendo, está limpa e bem arrumada, estou
feliz porque, em todos os lugares por onde passo, em todas as
cidades que viajo, vendendo meu trabalho, vejo elogios a
Mogi Mirim. Muito obrigado, senhor presidente”. Com a
palavra, Vereador Samuel Nogueira Cavalcante: “Boa noite,
novamente, senhor presidente, vereadores presentes, público,
imprensa, Magalhães, em primeiro lugar quero agradecer o
carinho e a atenção de cada vereador, obrigado, é um baita de
um projeto sério, consistente e que vale a pena cada um tirar
um tempo, em um período estratégico, para fazer uma visita,
dê um pulinho ali, conheçam esse trabalho e ajudem-no,
porque o que as drogas fazem em nossa cidade, é uma
destruição escabrosa, violenta. No ano passado em um
trabalho em parceria com algumas clínicas masculinas,
somente no segundo semestre internamos 48 meninos, alguns
deles que já estavam jurados de morte por conta de dívidas no
tráfico, por esse motivo esse trabalho é muito sério, de uma
comunidade extremamente carente, que necessita e não
encontra um apoio no Poder Público, o que essas clínicas
fazem é salvar vidas, elas conseguem, com um trabalho
espiritual, diminuir os índices de homicídios no município na
região e seria muito bacana, como Gérson já confeccionou,
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esse conselho municipal. Seria muito bacana a participação de
todos e pretendo me debruçar mais sobre isso, pois é algo de
extrema relevância, que o Poder Público possa olhar de uma
forma diferente a essas instituições que tanto precisam. Quero
agradecer, mais uma vez, o carinho e o voto de cada um,
muito obrigado e uma boa noite a todos”. Com a palavra,
Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, novamente,
recebi uma notícia muito dura agora, mas deixarei para
comentá-la ao final. Quero convidar a todos os presentes e
como as vezes falo em estatísticas, como policial, quero
relembrar que no Brasil morrem, pelo menos, 13 mulheres por
dia, vítimas de feminicídio e 135 mulheres são estupradas, por
dia, no Brasil. Esse número de 135 mulheres, por dia,
representa menos de 10% das mulheres que tem coragem em
denunciar um estupro, ou seja, temos mais de 1.350 casos por
dia e é algo que não é falado, não é discutido, muitas mulheres
enfrentam isso no silêncio, por esse motivo, nesta quarta-feira,
dia 11, às 19 horas, nesta Câmara, teremos uma audiência
pública para falar sobre esse assunto, para discutirmos sobre a
violência contra a mulher. Convido a todos os vereadores e o
público presente, quem puder comparecer, as pessoas que
estão nos ouvindo e acompanhando aqui, pois é muito
importante que entremos nesse assunto. Há uma estatística
constando que a cada quatro mulheres, pelo menos uma já
sofreu algum tipo de violência, gente, olhem a situação de
nosso país, a mulher conquistando tanto espaço, tantas
mulheres sustentando uma casa, criando filho sozinha e está
em um número como esse, de cada quatro mulheres, uma já
sofreu algum tipo de violência e tenho certeza e talvez você
não saiba, mas alguma amiga sua, parente ou conhecida, já
sofreu algum tipo de violência de um homem. Gostaria do
comparecimento de vocês, pois temos que batalhar muito por
isso e batalho muito com a causa da mulher aqui, em Mogi
Mirim e em breve, pastor, teremos uma casa de acolhimento
para mulher, vítima de violência, isso está sendo preparado,
nossa delegacia da mulher está mudando de prédio, pois hoje
estava instalada e funcionando dentro de antigas celas, em um
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lugar nenhum pouco confortável, para mulheres serem
ouvidas, ainda que reformada, o local é horroroso, porém o
novo prédio da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, de
Mogi Mirim, contará com uma estrutura melhor. Gostaria
também de abordar um outro assunto, ontem eu estava de
plantão e tive que ir a um local de acidente, envolvendo dois
veículos em Mogi Guaçu, eles chocaram de frente um com o
outro, ali havia oito vítimas, duas crianças, uma de um ano e
outra de dois anos, a mãe que morreu no local, morreu
amamentando a criança, ela ficou presa na parte da frente da
ferragem, ela estava no bando de trás e a criança não estava na
cadeirinha, o carro ficou moído, moído, a mãe foi lançada para
frente do painel, a criança que estava com ela no colo ficou
presa entre o painel e a parte de baixo do carro, porque com
seu corpo ela dobrou os dois bancos, um que seu marido
estava dirigindo e o do passageiro. Se a criança estivesse na
cadeirinha e a mãe estivesse com o cinto de segurança, a mãe
não tinha ido, porque duas partes do carro foram preservadas,
as duas únicas partes, porque o resto arrebentou tudo. Acabei
de receber a notícia que houve mais um óbito, por conta do
grave acidente, praticamente todos estavam hospitalizados,
agora a noite mais um jovem, desse acidente, não aguentou.
Sei que há uma conversa que ouvimos, que ainda não passou
pela Assembleia e não foi para o Senado, a discussão a
respeito da cadeirinha dentro dos veículos, gente, isso não
pode ser tirado, quem inventou a cadeirinha e o sinto de
segurança são estudiosos, são pessoas que estudaram para
definir isso e não podemos deixar isso parar, isso não pode
regredir na área de segurança pública, que já está tão
retrógrada. Obrigada, presidente, boa noite”. Com a palavra,
Vereador Tiago César Costa: “Mais uma vez, boa noite,
senhor presidente, primeiramente quero agradecer aos
senhores vereadores e vereadoras, que aprovaram os dois
projetos de lei, de combate às fakes news e também
instituindo no município de Mogi Mirim o pagamento moral
voluntário, em obediência a nossa Constituição Federal,
espero ter a sanção destes dois projetos, junto ao Prefeito
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Carlos Nelson Bueno, que entenda a importância deles e os
sancione. Queria falar também de uma questão que o pessoal
me pergunta, a respeito da CPI – Comissão Parlamentar de
Inquérito, da sonegação tributária, ela está em andamento, a
Comissão já oficiou várias autoridades para que nos envie
documentos, o auto de infração que foi lavrado no valor de
mais de 612 milhões de reais, em face do Itaú – Data Center e
o relatório fiscal elaborado, estamos caminhando para colher
essas informações, algumas respostas estão chagando pela
Secretaria Jurídica da Prefeitura, várias bancas de advogados
nos procurou para acompanhar a CPI, tentando inquerir vários
vereadores e assessores, por isso não passem informações que
não sejam oficiais pela CPI, a FEBRABRAN – Federação
Brasileira de Bancos também está atrás para se informar do
que está acontecendo e também está buscando informações,
nós faremos e divulgaremos algumas notas oficiais, assim que
os trabalhos começarem a tomar corpo, mas, a intenção é
trazer para os cofres da prefeitura o que é devido a ela, se há
alguma coisa sonegada, que seja pago e não o imposto do
povo seja aumentado, que essas instituições poderosas possam
pagar o que devem, se realmente deverem. Também queria
colocar que vim ao ato cívico, do dia 07 de setembro, na praça
pública de Mogi Mirim, a Praça Rui Barbosa, fico feliz em ver
tudo aquilo, mas triste em ver que não temos um desfile no dia
07 de setembro, Vereador Alexandre Cintra comentou comigo
e também senti o mesmo, precisamos resgatar os desfiles em
nosso município, sejam eles: na data do aniversário da cidade
ou no próprio dia 07 de setembro, não precisa fazer nas duas
datas, se entenderem que custa muito, mas precisamos resgatar
isso, para a autoestima do nosso povo, para as escolas, para os
alunos, é bonito e é triste ver uma apresentação minguada, de
pequenos grupos, com um discursinho ali e aqui, mas o desfile
tradicional não temos. Em Mogi Guaçu ocorreu o desfile e por
que Mogi Mirim não? Se estamos em uma situação
economicamente, financeiramente melhor, precisamos,
Vereador Alexandre, encabeçar esse resgate, o Governo
Municipal, o Vereador Magalhães, líder do governo,
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encabeçar esse resgate, pedindo ao Prefeito Carlos Nelson que
faça um desfile, ou outro, uma vez ao ano, para que possamos
trazer de volta essa comemoração para nossa cidade, tão
importante que é o dia 07 de setembro e o dia do aniversário
de nossa cidade, no dia 22 de outubro. Também gostaria de
falar a respeito de uma informação que o senhor citou, sobre
empregos gerados, que eu saiba gerou apenas a Havan e o
Goodbom, por enquanto, também quero falar da debandada
que está em nosso comércio local, muitas lojas fechando, o
Governo Carlos Nelson tem 12 anos, praticamente, três
mandatos, se concluir no próximo ano e não trouxemos uma
indústria de grande porte, para Mogi Mirim, nesse período,
perdemos várias pequenas indústrias e há empresários que me
procuram, que estão indo para Mogi Guaçu, pois o incentivo é
melhor, as áreas são melhores, não sei qual é o critério para
dar área para empresário, em Mogi Mirim, se é político ou se é
técnico, porque, infelizmente, empresas de Mogi Mirim com
40, 50 funcionários estão em debandada. Para termos ideia, o
Prefeito Paulo Silva, em sua época, a arrecadação de Mogi
Mirim era de 36 milhões de reais, depois de sua
industrialização, se temos hoje uma arrecadação de 442
milhões de reais, devemos muito, em nossa história,
resgatando-a ao Ex-Prefeito Paulo Silva, que industrializou
nossa Mogi Mirim, não tem como fugir dessa história em
nossa cidade. Vereador Magalhães, com todo respeito, não
enxergo que o Governo Carlos Nelson tenha feito alguma
coisa para gerar emprego para nossos jovens, que precisam
trabalhar e estudar fora da cidade, todos buscando tudo para
fora de Mogi Mirim, enquanto isso nossa cidade não gera o
emprego que deveria. O Hotel Ibis chegando, claro, o
Governo Stupp queria morder quanto desses caras? É obvio
que um governo mais sério se instalará, porque o negócio é
outro, ninguém pede 30%, 40%, sei lá quanto mais coisas
pedem, mas, enfim, esse é o negócio, espero que gira mesmo
empregos para a população mogimiriana. Outra questão, o
barco está afundando e Danilo Zinetti já pulou, do partido do
senhor, senhor Magalhães, sabe que está afundando porque o
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homem promete vice para todo mundo, então não vai cumprir,
o homem está prometendo vice para Danilo, no começo a lábia
doce prometeu vice para não sei quem, já lançou Flávia e “se
não for ela, sou eu”, com o clamor da população. Essa cena se
repete há 12 anos, em Mogi Mirim, a rejeição está absurda, o
povo está enxergando e os passarinhos começaram a revoar,
“vamos procurar novos ares”, porque um homem com 50,
60% de rejeição não ganhará a próxima eleição e Mogi Mirim
precisa mudar, não sei o que o senhor fará com seu partido,
porque Guilherme Campos apoia a Danilo, acho que o senhor
terá de migrar de partido, se o senhor quiser continuar a ser
líder de governo. Danilo Zinetti, eu avisei ao senhor desde o
primeiro dia que o senhor apoiou, a traição viria e veio. Boa
noite, senhor presidente, cuidado passarinhos que estão no
ninho de Carlos Nelson Bueno, pois mais coisas acontecerão e
comece a debandada a revoar”. Com a palavra, Vereador
Alexandre Cintra: “Boa noite, presidente, Membros da Mesa,
senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente,
imprensa, boa noite a todos. Primeiramente quero parabenizar
a você, Samuel, por sua iniciativa no projeto, só quem
realmente nasceu, viveu e tem amigos na periferia, sabe a
importância de existir projetos sérios, pois sabemos muito
bem o que acontece com os jovens da periferia,
principalmente com as mulheres, que inclusive também não
sabia que já existia um trabalho de atendimento
especificamente para as mulheres. Parabéns pelo projeto
“Ressuscita-me”, parabéns, Samuel, pela iniciativa, acho que
tanto quanto o atendimento e o acolhimento, seja na parte
espiritual, acredito também na parte educacional e na parte
cultural, algo que defendo muito, pois a cultura tem um poder
transformador muito sério, de realmente tirar os jovens das
ruas, dando o devido valor de mostrar para ele quem
realmente ele é, o valor e a potência que ele é, acho que dentro
das ferramentas que vocês terão dentro dessa clínica, para
trabalhar com os jovens, pensem também no lado cultural, é
muito importante para que os jovens possam se manifestarem
através das artes, como também para entendimento de seu
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papel dentro da sociedade. Nessa questão podem contar
comigo, muito, pois é um tipo de coisa que me agrada, tenho
essas questões dentro do meu âmbito familiar, então sei
exatamente como acontece tudo isso, não é fácil, é um drama
dentro das famílias, por isso podem contar comigo e com meu
apoio. Parabéns, mais uma vez, Samuel, parabéns mesmo, de
coração, sei que isso te faz brilhar os olhos e sei o quanto isso
é verdadeiro em seu coração, parabéns. Quero deixar
registrado aqui também e parabenizar a administração
municipal com relação a iluminação pública, estive em alguns
momentos, em algumas inaugurações, não fui em todas, porém
estive na Padre Roque e lá foi me dada a chance de poder falar
e Mané Palomino foi quem passou o microfone para mim,
acho isso uma prestação de contas na CIP, porque foi uma das
coisas que sempre houve uma discussão nesta Casa, logo no
começo, ocorreu audiência pública e na verdade nunca houve
um entendimento de como o dinheiro estava entrando e esse
serviço não estava sendo prestado com transparência. Está aí,
a iluminação púbica está acontecendo nas vias públicas, que é
de tamanha importância, acredito que isso vá para alguns
lugares, até pedi para que dessem uma atenção para a
Expedito Quartieri, por seu uma via de acesso de extrema
importância para a Zona Leste, ainda é a maior via de acesso
de lá e precisa, realmente, de mais luminosidade, para gerar
mais segurança e maior satisfação para a população em
relação a taxa de iluminação pública. Sobre o desfile, Tiago,
tenho uma boa notícia para te dar, ocorrerá um desfile no dia
22 de outubro em comemoração dos 250 anos da cidade, mas
deixo aqui também os parabéns à administração pública, mais
uma vez, e para a Professora Flávia Rossi, que está à frente
disso, que organizou um ato solene muito sério, pois não foi
simplesmente como no governo anterior, que nem hasteado a
bandeira foi, sendo uma iniciativa da Associação Comercial,
foram poucos grupos, mas o dia estrava extremamente lindo, o
comércio aberto, todo mundo estava lá, assim como os grupos
que participaram, foi um ato solene simples, modesto, porém
reverenciando nossa pátria. Quero também deixar claro para
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os senhores que a festa da Medalha João Teodoro, essa
comenda, tão importante para a cidade, será no dia 18, no
Clube Mogiano, o processo está todo concluído, vocês
realmente irão se emocionar, porque a festa está ficando muito
bonita e quero deixar registrado desde já os agradecimentos,
principalmente a algumas pessoas que trabalham nesta Casa,
como: Juliana, Clodomar Tavares, Dina Boveloni e Aninha,
essas pessoas estão me dando total apoio na parte operacional
da festa, sem falar da Mesa Diretora da Casa, do Conselho de
Honraria, enfim, vocês terão uma festa à altura, vocês não,
Mogi Mirim, e todos os medalhistas terão uma festa à altura.
Lembrando que será uma Sessão Solene, aberta à população,
muito obrigado e boa noite a todos”. Com a palavra, Vereador
André Albejante Mazon: “Samuel, não vim aqui durante a
discussão do projeto, por isso faço questão de fazer isso agora
e parabeniza-lo por ele, parabenizar o pessoal do “Ressuscitame” e os pastores Joaquim e Fernando, o trabalho de vocês é
de uma importância maravilhosa, acho que hoje o grande
problema da sociedade é a recuperação de adictos, de quem
tem problema com álcool e não é o caso de vocês, mas
também dos depressivos. Hoje cheguei a me emocionar em um
determinado momento, quando Magalhães falou sobre
suicídio, no dia 25 de maio de 2010 perdi minha ex-namorada,
que se suicidou, é um assunto que é difícil de falar, pois ela
era uma pessoa muito especial para mim e falo que temos que
fazer esse trabalho, “ressuscita-me”, de ressuscitar mesmo as
pessoas que estão desistindo disso aqui e trazê-las de volta,
parabéns, parabéns pelo trabalho, Deus seja louvado, para que
cresça e atenda pessoas cada vez mais, muito obrigado pela
disposição de vocês por comprar essa briga. Acabei não
pegando meu celular, mas antes farei duas coisas aqui, queria
consultar a Mesa para fazer hoje o Minuto de Silêncio para
Cecília Carvalho Silva Albejante, minha tia-avó, a qual tive o
privilégio de homenagear nesta Casa, no dia das mães, em
2017, que faleceu nesse sábado pela manhã, gostaria de
consultar os nobres pares quanto a isso. Como falei aqui, no
dia 15 de julho, em minha fala à Tribuna sobre a CPI –
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Comissão Parlamentar de Inquérito, realmente, não é
obrigação de nenhum vereador em acompanhar a CPI, mas, o
que é falado nesta Tribuna creio que todos ouçam. Peguei o
áudio para colocar aqui, quando me refiro ao problema do
diretor técnico da UPA – Unidade de Pronto Atendimento:
“não existe nem o pedido, no CRM – Conselho Regional de
Medicina, ou seja, temos um consórcio ilegal, que trabalha, na
ilegalidade, com uma UPA, que trabalha na ilegalidade e
continuando, o responsável pela UPA não poderia ser o
responsável técnico dela, porque o CRM só possibilita, só
autoriza que um médico seja responsável por duas unidades e
ele já é responsável por outras duas, além da UPA, sendo ela a
terceira, que é responsável. Temos um consórcio atuando na
ilegalidade, administrando uma UPA que não possui registro,
uma UPA, que atua, na ilegalidade, cujo responsável atua na
ilegalidade”, isso era apenas para falar que foi falado sobre
essa questão nesta Tribuna, no dia 15 de julho, inclusive foi
noticiado em jornal, por algumas vezes, não é só a CPI, falei
também na Tribuna sobre esse assunto em julho, muito antes
de qualquer audiência pública, ou de qualquer outra coisa, por
esse motivo falei sobre a CPI, o que não tira o mérito de todos
os membros da CPI e de todos os vereadores de oposição, que
fazem e comparam essa briga, que vivem na UPA, até em
minha fala anterior não citei Gaúcho, que também vive por lá,
até fui pedir desculpas a ele, pois esqueci de citá-lo, são
vereadores que sempre estão brigando pela UPA, acho que o
mérito não é de um só e sim de todos, é isso que queria deixar
claro em minha fala e se fui mal compreendido gostaria de
repetir isso aqui: o mérito é de todos”. Com a palavra,
Vereador Cinoê Duzo: “O assunto em pauta é: o jornalismo.
Atenção, o STF – Supremo Tribunal Federal votou e aprovou,
por oito votos a um, decidiu-se que o diploma de jornalismo
não é obrigatório para o exercício da profissão, bem, penso o
contrário, o papel do jornalista, do jornalismo, é essencial,
pensemos que com nossos celulares, por alguns breves
minutos, pensemos que somos jornalistas, mas não estudamos
para isso, os jornalistas, seja em qualquer área, tem meu
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respeito e em nossa cidade temos alguns exemplos de
jornalistas competentes e que ocupam posições pontuais e
extremamente fundamentais na sociedade, citarei Paulo Lili,
que está no SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto;
Paulo Henrique Tenório, que está na prefeitura de Mogi
Guaçu; Fernando Surur, que está na prefeitura de Mogi Mirim
e Flávio Magalhães, que recentemente se tornou o diretor da A
Comarca. Essa decisão do STF é apenas para denegrir,
detonar, essa imagem do jornalista, muitos alunos meus
perguntam: “professor, quero ser jornalista, mas como fazer
diante de uma notícia como esta? ”, eu respondi: “siga seu
sonho, siga seu caminho, se não existisse o jornalismo, o que
seria da Câmara Municipal, por exemplo? ”, nós clamamos e
vários vereadores veem a esta tribuna para dizerem:
“precisamos que nosso trabalho seja mais divulgado”, e onde
é que o nosso trabalho é divulgado? Principalmente nos
jornais. Reconheço, sim, e tem meu respeito o jornalismo
brasileiro, o jornalismo sério, de nossa cidade já citei
exemplos, também temos o jornalista com seu trabalho
brilhante, o jornalista, radialista: Geraldo Bertanha, sério, por
esse motivo, fica registrado aqui esse meu repúdio ao STF.
Também quero citar a Nova Onda, na sua Gazeta 99, porque,
atenção, todos os dias aquela rádio, que não é pública, ela traz
notícias de Mogi Guaçu, independentemente de ser oposição
ou situação, ela traz os trabalhos desenvolvidos pela
prefeitura, os projetos desenvolvidos pelos vereadores,
independentemente da situação ou oposição, ela traz a
informação, importantíssimo, pois ela divulga o trabalho do
vereador, nosso trabalho está sendo divulgado pela web e na
rádio também atinge uma grande camada da população. Só
para completar, senhor presidente, quanto a Câmara
Municipal, parabenizo toda a Mesa, que não tem medido
esforços, principalmente para poupar recursos da Câmara, isso
não tem acontecido cm o Prefeito Municipal, que continua
pagando aluguel de seu gabinete, onde está a administração de
seu recurso? Temos aqui uma instituição combatendo as
drogas, pedindo recursos pelo amor de Deus, enquanto isso o
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prefeito continua rasgando dinheiro, pagando aluguel, em
2019, podem vir aqui e tentar defender, justificar o aluguel,
tente me convencer. Em 2019 há instituição de caridade
pedindo, fazendo campanha, pedindo pelo amor de Deus, e o
infeliz rasgando dinheiro, pagando aluguel. Para fechar o
caixão, quem não tem chance de visitar o coliseu, passe do
lado do Centro Cultural, o coliseu está lá”. Com a palavra,
Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente,
nobres pares, aproveitando o gancho, Vereador Cinoê, já que
estava falando em jornalismo, faltou você citar dois jornalistas
que hoje estão presentes: Anderson Mendes e Marcos, que
está lá fora, dois grandes jornalistas. Não falei em minha
primeira fala, mas Flávio, parabenizo a você pela conquista,
que você tenha muito sucesso. Falando em UPA – Unidade de
Pronto Atendimento, Vereador André Mazon, há
aproximadamente três meses recebi uma notícia do gabinete
de Alexandre Leite, que estava para liberar no final do ano
uma verba para Mogi Mirim, perguntei se poderia ser para a
compra de equipamentos para a saúde, até indiquei para que
fosse comprado um novo raio-x, pois vi que o da UPA estava
quebrado, segundo a prefeitura ela compraria para a UPA,
inclusive estou indicando ele para que seja instalado na Zona
Norte. Recebi a notícia, na semana passada, que o
equipamento de raio-x foi comprado e deve ser instalado no
prazo de 15 dias e com certeza, dando certo a emenda do
Deputado Alexandre Leite, que possamos instalar um raio-x
na Zona Norte da cidade. Outra notícia que me deixou feliz, o
posto de saúde, a UBS – Unidade de Pronto Atendimento, do
Aterrado, que não só como eu, outros vereadores também
pediram, por melhorias, reformas e ampliação, um pedido
também entrou para licitação e já está em processo licitatório,
juntamente com a UBS que Vereador Magalhães citou, do
Maria Beatriz e também com a UBS da Santa Cruz. Disse na
tribuna, em duas sessões passadas, que a verba que teremos
direito, nesse impositivo, que eu colocaria a metade para a
construção de uma quadra, na escola Regina Tucci, inclusive
foi até dois requerimentos que fiz, um em 2018 e outro agora
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em 2019. Hoje recebi uma notícia sobre uma verba que está
vindo para Mogi Mirim, a qual consegui pleitear e
intermediar, de 100 mil reais, se o terreno estiver registrado e
com tudo certo, essa verba poderá vir para a construção dessa
quadra, como o Executivo é quem executa e escolhe o local,
hoje fui pedir autorização ao prefeito, para que essa verba, que
não está vindo carimbada para o lugar determinado, que ela
possa ser utilizada na construção da quadra da escola Regina
Tucci, no Santa Cruz, visto que a escola foi inaugurada em
2006 e desde então não possui um local apropriado para a
prática esportiva, estamos aqui em nosso Plenário com vários
professores de educação física, que sabem da importância,
como Alexandre, Cinoê, Manoel Palomino, Moacir, este que é
nosso grande representante no esporte, talvez um dos maiores
que já alcançou voos altos, inclusive a Seleção Brasileira, na
Sub-17. Acho que é uma grande conquista, Flavinho me dará
amanhã toda documentação, porque já fui falar com Eduardo,
no planejamento, o Eduardo da captação, se tudo correr certo,
pois a prefeitura tem um certo problema com as plantas e
principalmente terrenos que foram doados pelo Estado, se
tudo estiver bem a escola Regina Tucci, inclusive tinha até
proposto em utilizar essa minha verba do orçamento
impositivo para a construção, felizmente ela virá com verba
do Estado e hoje já pedi ao prefeito para dar esse valor de 100
mil reais, que virá para a infra, para dar prioridade, ele acatou
meu pedido e já fui atrás dos secretários responsáveis. Uma
ótima semana a todos. Ontem, dia 08 de setembro, foi o dia
mundial da alfabetização, um forte abraço a todos que
contribuem para a educação de nossas crianças”. Com a
palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Senhor
presidente, cumprimentos já feitos na primeira fala, estava
anotando o que falaria agora na tribuna, o presidente estava
acompanhando e perguntou se eu falaria tudo que anotei, falei
que se me deixarem eu iria. Quero começar cumprimentando
os e as jornalistas: minha assessora, Vivian Cardoso; Renan
Neves, assessor do Vereador Cinoê Duzo; Daiane Gatei,
assessora da Vereadora Soninha e Nelson Vital do Prado,
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assessor de Marcos Gaúcho, são também jornalistas que
trabalham nesta Casa e que merecem também o meu respeito.
Tentarei ser bem rápido, porque tenho alguns cumprimentos
aqui, poderia até fazer requerimentos e tudo mais, mas prefiro
até falar. Quero cumprimentar Matheus da Silva, que
conquistou o título brasileiro, na categoria meio pesado, do
Conselho Nacional de Box – CNB, ocorrido em São Paulo, no
sábado, treinado por Márcio Ribeiro, participando pela
Academia Artes de Luta, Márcio era proprietário, inclusive, da
Arte e Imagem, é fantástico o trabalha feito por ele lá. Quero
aqui cumprimentar também Milene Picin, que conquistou,
nesse final de semana, mais medalhas, se tornando recordista
sul-americana de medalhas, ela é atleta sul-americana com
mais conquistas em medalhas e é mogimiriana, um orgulho
para nós. Outro dia, viu, Marcos Gaúcho, Samuel estava
conversando comigo, Samuel, teu colega, motorista de
ambulância, ele comentou comigo, Alexandre, que havia uma
grande dificuldade, aliás, isso aconteceu nesse final de semana
com meu neto, a pessoa tem algum tipo de fratura, vai para a
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, para ser atendido e
chegando lá não tem o aparelho de raio-x, pois estava
quebrado, então a pessoa deve ser levada para a Santa Casa,
realizando o raio-x na Santa Casa para voltar para a UPA, por
conta do problema com o raio-x de lá, eu poderia dizer que foi
por conta do meu neto, que fraturou o pé, mas não, na semana
passada até falei para o Marcos, não é?! Que a prefeitura
anunciou e até citei, eu acho, na semana passada, que a
prefeitura estava comprando um raio-x e comprou nesta
semana, o prefeito autorizou a compra de cerca de 150 mil
reais, isso que é legal, porque não vemos apenas os vereadores
da oposição cobrando melhorias na UPA, os da situação
também e me incluo entre eles, pois estou sempre cobrando
alguma coisa, não uso muito aqui, mas eu cobro. Queria citar
também uma situação ocorrida ontem pela manhã, estava
vindo da Vila Dias para o Mirante para acompanhar os jogos
do Cinquentão e ali na rua perto da Alma Mater, na Rua Vitor
Salvato, um monte de roupas, quando digo isto, quero dizer
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que caberia na caçamba de uma saveiro, um monte de roupas
jogadas na calçada, não entendi o motivo da pessoa ter jogado
ali, naquela calçada, pois ela poderia levar para um brechó,
para uma entidade, percebi que eram roupas boas, até, daria
para alguém usar, temos muitos moradores em situações de
rua, que poderiam ser levados até eles, mas a pessoa jogou ali,
na calçada, como se diz na gíria policial, a pessoa “desovou”
lá, jogou, alguém vai lá buscar, alguém vai catar, essa é a
educação do povo, reclamamos tanto aqui que não temos a
cidade limpa, não entendi o porquê a pessoa jogou aquilo ali
naquele local. Bom, agora eu queria saber se vocês assistiram
hoje o Globo Esporte, na Globo? Um garotinho chamado
Joãozinho, corintiano, foi até lá e deu um show de história
sobre a independência do Brasil, olhei aquele garotinho e
pensei: “eu conheço esse garotinho”, até segurei a imagem
para mim e era ele mesmo, João Guilherme da Silva Matos,
mogimiriano, filho do Joãozinho Matos, e queria aqui, pela
sabedoria do garoto, poxa vida, ele encantou o Brasil, queria
cumprimentar seus pais, não apenas pela educação, mas aos
professores do Colégio Imaculada, pois isso é reflexo do que
ele aprende na escola, ele foi até lá, presidente, e deu um show
na televisão, tanto é que será levado e ele é mogimiriano,
estão vendo? Mogi Mirim tem muita coisa boa, é só
procuramos que acharemos. Por falar em coisa boa,
presidente, no domingo, a partir das 11 horas, iremos no
Teatro de Arena, o Viola no Teatro e convido a todos que
gostam da música raiz, tenham todos uma boa semana,
obrigado, senhores”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto
Tavares: “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores,
público presente. Pessoal, amanhã gostaria de convidar,
novamente, todos os vereadores, pois amanhã faremos uma
homenagem ao pessoal da Fatec – Faculdade de Tecnologia
Arthur de Azevedo, temos a lei de setembro, o dia do
tecnólogo e amanhã faremos uma homenagem a eles, conto
com a presença de todos os vereadores, porque vários
receberão a homenagem e é interessante que a Câmara esteja
com os vereadores, optamos em não fazermos a homenagem
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na sessão para não prolongá-la e para fazermos uma
homenagem para eles com mais tempo, dando palavra para
quem quiser falar ou agradecer, por esse motivo a presença de
todos os vereadores será interessante para o dia de amanhã. Na
sexta-feira teremos nossa reunião da frente parlamentar com o
grupo da administração da prefeitura, com vários secretários e
os moradores do Parque das Laranjeiras, da fase 2, a pauta é
sobre a fase 2, como será e falaremos sobre o empréstimo, se
há dinheiro e a expansão da iluminação pública. Gostaria de
falar sobre a CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito, da
saúde, já que também faço parte e gostaria de dizer que
publiquei um vídeo sobre esse assunto, com relação a uma
visita que realizamos de manhã, uma vez eu e André Mazon
visitamos no período da noite e no outro dia, pela manhã, às
06 horas, já estávamos lá novamente. Algumas das coisas que
foram colocadas e discutimos com o pessoal responsável pela
UPA, não somente nela, como quando vieram no gabinete do
André, sobre as divisórias já está resolvido, inclusive eu
lembro e Marcos também lembra disso, quando minha mãe
ficou na UPA, não direi que minha mãe ficou internada, mas
quando minha mãe passou algumas noites na UPA, para trocar
a sonda, para tomar soro, as divisórias não existiam, era uma
cama do lado da outra, todo mundo ficava junto e agora com
as divisórias cada cama possui uma, não se misturam os
problemas, como disse Vereadora Maria Helena, foi na base
da pressão mesmo e a CPI ajudou muito. Quero parabenizar
André pelo profissionalismo da CPI, o qual acompanho de
perto, não sei se mais vereadores acompanham tanto, mas os
ofícios feitos e as reuniões realizadas, não estou tão atuante
porque as vezes vou a Brasília, a São Paulo, saio às ruas para
resolver alguns problemas, porém eu ajudo no que posso e
colaboro nas reuniões, principalmente nas visitas à UPA. Ia
contar uma história sobre corda, uma história com relação aos
dependentes químicos, porém o pessoal do “Ressuscita-me” já
foi embora, mas em outra oportunidade eu conto a história da
corda. Pessoal de Mogi Mirim, um grande abraço, fiquem com
Deus, contem comigo e o que precisarem me chamem no
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WhatsApp: 98255-0838. Senhor presidente, já que o Vereador
Cinoê quer ouvir a história da corda eu a contarei. Seguinte:
eu fiz parte de um grupo que ajudava o CAENA – Centro de
Apoio Espiritual Novo Amanhecer, pessoal que trabalha com
dependentes químicos, que infelizmente tiveram que fechar as
portas, porque o Pedro, presidente desse grupo, ele sofreu um
acidente e não pode continuar com o trabalho, mas em uma
determinada época foi chamado para os ajudarem a fazerem
vídeos, pois iam gravar um dvd, que venderiam para
arrecadarem fundos para o CAENA. Esse grupo de
dependentes químicos, no total de 21 pessoas, iam de igreja
em igreja evangélica, em Mogi Mirim, em cada igreja eles
cantavam uma música, junto com o pessoal da igreja, no
último dia deles ocorreu uma confraternização e fui contar a
história da corda para um grupo, em um canto, acreditem, mas
a igreja inteira estava ouvindo a história da corda, que é a
seguinte: um cara estava caído dentro de um buraco, um
policial passou e ele pediu: “policial, me tira daqui”, o policial
falou: “espera que eu vou tirar você”, deu três tiros para cima,
mas ele não saiu, passou então um pastor, ele pediu: “pastor,
me tira daqui”, o pastor respondeu: “tiro, em nome de Jesus
você está liberto, pode sair do buraco”, e ele não saio, até que
passou um padre, e o rapaz falou: “padre, me tira desse
buraco”, o padre respondeu: “pode deixar. Pai nosso, que
estais no céu ... pode sair” e ele não saiu, aí foi, várias pessoas
passaram, até que passou um louco com uma corda e ele falou:
“louco, me tira desse buraco? ”, o louco respondeu: “é para
já”, o louco pulou dentro do buraco e deixou a corda para fora,
aí o louco pegou e disse: “vem comigo”, os dois foram
subindo as paredes até que ambos saíram. Quero dizer com
essa história que para você ajudar alguém, você tem que ter o
conhecimento daquele problema e o grupo que trabalha com
dependentes químicos, podem ter certeza, sempre há um no
meio que está liderando, ajudando, eles já passaram por isso,
principalmente quem passou por esse problema pode ajudar e
sabe o caminho, sabe o que falar e sabe tudo o que pode ser
feito, essa era a história da corda. Um grande abraço e boa
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semana a todos”. Com a palavra, Vereador Marcos Antônio
Franco: “Boa noite a todos, quero parabenizar aos jornalistas
desta Casa, principalmente Flávio e você, gebe, que
acompanho na Transamérica e gosto muito de ouvir o senhor
falar e em especial meu assessor, Nelsinho Vita do Prado,
acho interessante porque quando vim a esta Casa pela primeira
vez para falar nesta tribuna ele fez para mim, por escrito, para
que eu pudesse falar nesta tribuna. Eu cheguei a ler antes e
vim com esse papel aqui na frente, falei que não leria aquilo
porque aquele cara não era eu, é interessante isso aí, porque
sou a pessoa que fala com o coração, da boca para fora, as
vezes falo até demais, até falo uns palavrões e peço perdão a
Deus, mas é interessante, porque um jornalista, nunca mais
esquecerei e vocês sabiam que já existiam as fake news, há 30
anos em jornais? Confessarei para vocês, porque eu morava na
Granja Thompson e ali o proprietário chamava-se senhor
Ermínio Toledo, ali tinha duas cabeças de vacas, um porco no
chiqueiro e meio alqueires de mato, na época eu tinha 13 anos
de idade, nunca fui de ler jornal, mas fiquei curioso porque
pegou fogo no pasto por conta do canavial nunca mais
esquecerei o que estava escrito: pegou fogo na fazenda do
humorista Ari Toledo, o homem chamava-se Ermínio Toledo,
para vender jornal e estava: “mangueirões e porcos”, mas só
havia um, “gados”, não sei quantas cabeças. Para vocês verem
a gente é inocente, criança, aí venho para falar de fake news,
isso já existia, mas o povo não percebia, “uma mata virgem,
com mais de 20 hectares”, se desse uns três passos você já
estava do outro lado, a fake news já existia, porém hoje ela é
mais fácil de ser descoberta com o celular. Quando venho
falar que o celular é importante, realmente, mas se você não
souber usá-lo você mata, você destrói a vida da pessoa, às
vezes falo que é uma caixinha satânica. Vi uma entrevista de
uma psicóloga e uma criança de cinco anos estava perturbada,
a psicóloga pergunta para a mãe: “o que você dá para essa
criança? ”, a resposta: um celular. Com cinco anos?! Mas
procure investigar o que tem naquele celular, como disse o
nobre Vereador Cinoê, a criança estava vendo sobre
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prostituição no celular e olhem a inteligência dessa criança, a
mãe chegava e ela desligava, as crianças são mais espertas que
nós, sabiam?! Que interessante, a psicóloga então orientou a
mãe para investigar seu filho, a mãe foi lá e, quantas crianças
estão se perdendo por essa caixinha satânica, que se não
souber usar é satânica, mas sabendo usar é uma benção na
vida das pessoas, por isso fica aqui o alerta. Parabéns, Flávio
Magalhães e Gebê, e meu assessor, em especial, que é
jornalista e fotógrafo, até hoje vim a esta tribuna e apenas uma
vez ele fez por escrito para mim, mas nunca mais, porque se
eu for falar o que estiver escrito, esse cara não será eu. Boa
noite a todos”. Com a palavra, Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros: “Senhores vereadores, gostaria de dizer
que Vereador Robertinho fez um trabalho, Vereador
Alexandre, gostaria que depois ele passasse ao senhor,
referente a CIP – Contribuição de Iluminação Pública. O
senhor comentou aqui e desde o início Robertinho fez um
levantamento do número de postes que temos, foi em cidades
vizinhas para fazer um levantamento do valor cobrado e
quanto se cobra a contribuição de iluminação pública - CIP,
falemos de Mogi Guaçu, que é uma cidade vizinha, pagamos o
dobro, Vereador Alexandre, farei um requerimento, pedirei
uma avaliação e um relatório consistente de quanto o prefeito
está gastando e o que temos de contribuição de iluminação
pública. Chego a alegar que o prefeito já gastou mais de 60%
do que está na CIP, só na região Mogi Mirim/Mogi Guaçu,
estamos ajudando os empreendimentos dele com a CIP e
quero dizer ao senhor que Walter Caveanha, na divisa do
município de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, ele sempre teve
muito mais investimentos na iluminação de Mogi Guaçu.
Recentemente me deparei com o que estamos investindo na
Mogi Mirim/Mogi Guaçu, falei isso ao Vereador Tiago Costa,
parece-me que estou entrando em Alphaville, São Paulo,
estamos com um divisor de águas, aqui, em Mogi Mirim, uma
região extremamente rica nesse trecho e temos aqui regiões
que estão um breu, escuro. O investimento que está ocorrendo
nesta região deve ser contestado, porque eu farei um
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levantamento, estamos usando e já foi usado, sem autorização
de ninguém, cidadão mogimiriano, a contribuição de
iluminação pública está sendo paga por vocês em quase 60,
70% deste orçamento apenas nesse trecho, apenas nesse
trecho, aqui, a Avenida Adib Chaib e pegando aquela região
Mogi Mirim/Mogi Guaçu, me senti entrando em Alphaville,
São Paulo, Barueri. Pegamos outras entradas de Mogi Mirim
que estão totalmente, é um divisor, sem iluminação nenhuma,
ou se estão com alguma iluminação, queria dizer que quando
falamos em CIP, estamos falando em um dinheiro que se
equiparado a Mogi Guaçu, estamos pagando dobrado,
investimentos que estão sendo feitos e empreendimentos
imobiliários, sofisticados, luxuosos e estão sendo direcionados
a eles. É preciso investigar isso, é muito claro, estamos
fazendo divisores de sociedade sofisticada e uma outra região
extremamente dependente de iluminação pública, segurança, e
isto é muito constrangedor para nós, vereadores, virmos aqui
defender algo que o povo está pagando o dobro. Fica aqui meu
protesto, porque não é correto o que está se fazendo
descaradamente. Muito obrigada”. Como não houve mais
oradores inscritos para falar em “Explicação Pessoal”, o Sr.
Presidente determinou fosse guardado um respeitoso
MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento das senhoras
Maria Rita Longhi, Sheila Helena Moreira Sechinato e
Cecília Carvalho e Silva Albejante. 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
23h50 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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