CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA TRIGÉSIMA (30ª) SESSÃO ORDINÁRIA

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

Aos dezesseis 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
trigésima (30ª) 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 13 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), Samuel Nogueira Cavalcante (14),
Sônia Regina Rodrigues (15), Tiago César Costa (16) e
Orivaldo Aparecido Magalhães (17) – ausente, 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,
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do Artigo 106, da citada Resolução, convidou o Vereador
Alexandre Cintra para que procedesse a leitura de um trecho
da Bíblia Sagrada. Cumprida dita providência, dando por
iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.
Presidente submeteu à apreciação do Plenário a ata da
vigésima sexta (26ª) sessão ordinária, realizada em 19 de
agosto de 2019, a qual depois de achada conforme e aprovada,
foi devidamente assinada pelos Vereadores Manoel Eduardo
Pereira da Cruz Palomino e Luís Roberto Tavares,
respectivamente, o Presidente e o 1º Secretário. Ato contínuo,
conforme Requerimento nº 514/2019, de autoria do Vereador
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, aprovado por
unanimidade, convidando a excelentíssima Doutora Fabiana
Garcia Garibaldi, Juíza Eleitoral desta Comarca, para expor
sobre a revisão biométrica e sua importância, bem como
divulgar a biometria, alertando aqueles que ainda não
passaram pelo procedimento sobre as consequências da
ausência da revisão. Para representá-la, o senhor presidente
pediu para que adentrasse ao plenário a senhora Rogéria
Beatriz Loura, Chefe do Cartório Eleitoral, para a devida
explanação do procedimento da biometria. A seguir o
presidente suspendeu a sessão às 18h55, para reabri-la,
posteriormente às 19h40. Na sequência deu ciência à Casa
através de leitura das seguintes matérias: 1. Projeto de Lei nº
97, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos
Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº 76/2019,
datada de 04/09/2019, objeto do Ofício nº 76/2019, de igual
data, “dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial,
no valor de R$ 27.000,00”; (ao exame das Comissões
Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento
Interno); 2. Projeto de Lei nº 98, de 2019, de autoria do
Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior, “dispondo sobre a
proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos,
cachimbos, narguilés, ou de qualquer outro produto fumígeno,
derivado ou não do tabaco em praças e áreas de lazer público
municipal, em especial no zoológico, horto florestal e no
Complexo Esportivo José Geraldo Franco Ortiz (Zerão) da
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cidade de Mogi Mirim e dá outras providências”; (ao exame
das Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do
Regimento Interno); 3. Projeto de Lei nº 99, de 2019, de
autoria do Vereador Jorge Setoguchi “declarando de Utilidade
Pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais 12 de
Outubro”; (ao exame das Comissões Permanentes, conforme
Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 4. Projeto de Lei nº
100, de 2019, de autoria do Vereador Tiago César Costa,
“ficando considerado a nomenclatura Santa Casa de
Misericórdia de Mogi Mirim, a fachada de seu imóvel e a
capela como Patrimônios Históricos e Culturais, de natureza
imaterial, do Município de Mogi Mirim”; (ao exame das
Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do
Regimento Interno); 5. Projeto de Lei nº 101, de 2019, de
autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno,
acompanhado de Mensagem nº 80/2019, datada de
11/09/2019, objeto do Ofício nº 80/2019, de igual data,
“autorizando o Município de Mogi Mirim, pelo Poder
Executivo, a alienar, por doação, área de terreno de sua
propriedade à Instituição de Incentivo à Criança e ao
Adolescente de Mogi Mirim (ICA)”; (ao exame das
Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do
Regimento Interno); 6. Projeto de Lei Complementar nº 12, de
2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson
Bueno, acompanhado de Mensagem nº 79/2019, datada de
11/09/2019, objeto do Ofício nº 79/2019, de igual data,
“dispondo sobre o CÓDIGO DE CONDUTA da Guarda Civil
Municipal de Mogi Mirim”; (ao exame das Comissões
Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento
Interno); Ainda com os Ofícios n.º 76, 80 e 79/2019, o Sr.
Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou fossem os Projetos de
Lei n.º 97, 101 e 12/2019 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.º. Requerimento Nº 516/2019 -
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Assunto: Requer ao Exmo Senhor Prefeito Municipal
Arquiteto Carlos Nelson Bueno, que junto a Secretaria de
Educação, realize estudos para a URGENTE construção de
Cempi – Centro Educacional Municipal de Primeira Infância –
no bairro Parque do Estado II, reiterando a indicação de nº
190/2018. Autoria: CRISTIANO GAIOTO, ANDRÉ
ALBEJANTE MAZON, LUIS ROBERTO TAVARES.
Requerimento Nº 517/2019 - Assunto: REQUEIRO À LIGA
DE FUTEBOL AMADOR DE MOGI MIRIM (LIFAMM)
QUE NOS FORNEÇA UM RELATÓRIO INFORMANDO
OS NOMES DOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM SUA
COMISSÃO DISCIPLINAR, CÓPIA DO ESTATUTO
SOCIAL E CÓPIA DO REGULAMENTO ATUAL.
Autoria: MOACIR GENUARIO. Requerimento Nº 518/2019 Assunto: REQUEIRO AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE
ENVIE A ESTA CASA RELATÓRIO DETALHADO DOS
GASTOS COM A EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA NA CIDADE. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº 519/2019 Assunto: REQUEIRO AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE
ENVIE A ESTA CASA RELATÓRIO DETALHADO DOS
GASTOS COM TROCA DE GRAMA DOS CANTEIROS.
Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS.
Requerimento Nº 520/2019 - Assunto: Requeremos ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno que,
através da Secretaria competente realize estudos para a
implantação e envio de pedidos de medicamentos e insumos
do Setor de Protocolo para a Secretaria de Saúde por meio
Eletrônico/Digital ou por Software de forma a agilizar a
tramitação de um pedido necessário para a manutenção do
paciente. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº
521/2019 - Assunto: Requeiro que oficie o Senhor Prefeito
Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, solicitando
informações sobre a possibilidade de Abertura de Processo
Licitatório destinado à exploração comercial dos serviços de
bar no complexo esportivo da Associação Comunitária do
Jardim Maria Beatriz e Adjacências (Acojamba) durante os
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jogos esportivos. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR.
Requerimento Nº 522/2019 - Assunto: Requer ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno,
que junto às Secretarias competentes, realize estudos para o
aumento na referência salarial do cargo de motorista. Autoria:
CRISTIANO GAIOTO. Requerimento Nº 523/2019 Assunto: Requeiro que oficie o Senhor Prefeito Municipal
Arquiteto Carlos Nelson Bueno, solicitando a indicação e
autorização de espaço público para a construção de um
monumento em homenagem aos imigrantes italianos no Pátio
dos Italianos (próximo à estação educação) conforme projeto
em anexo. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Na
sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme
deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES
endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação Nº 764/2019
- Assunto:
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal através de Secretaria competente, limpeza e ações
de fiscalização e providências para coibir o descarte irregular
na Avenida Vereador Antonio Carlos Oliveira - Parque do
Estado II. Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Indicação Nº
765/2019 - Assunto: Indica ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito, que estude a possibilidade de proceder a adesão do
município ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares
(Pecim). Autoria: SAMUEL NOGUEIRA CAVALCANTE.
Indicação Nº 766/2019 – Assunto: INDICO AO
ILUSTRÍSSIMO SR. PREFEITO ARQUITETO CARLOS
NELSON BUENO, PARA QUE PROVIDENCIE A
SUBSTITUIÇÃO DA PLACA NA AVENIDA PEDRO
BOTESI - SENTIDO CENTRO - INDICANDO O
CEMITÉRIO BEM COMO O VELÓRIO MUNICIPAL.
Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº
767/2019 - Assunto: INDICO AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON
BUENO, PARA QUE DETERMINE ATRAVÉS DA SUA
SECRETÁRIA COMPETENTE, A POSSIBILIDADE DE
IMPLANTAR O “BOLETIM ESCOLAR ELETRÔNICO”
NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Autoria:
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GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Ato contínuo, fez uso da
palavra, Questão de Ordem, o Vereador Geraldo Vicente
Bertanha, solicitando, ao Presidente da Câmara, que
consultasse os nobres pares, para a leitura, na íntegra, da
Moção nº 275/2019, o que foi submetido à votação, pelo
presidente, e aprovado, por unanimidade dos vereadores
presentes. Fez uso da palavra, Questão de Ordem, o Vereador
Cinoê Duzo, solicitando, ao Presidente da Câmara, que
consultasse os nobres pares, para a leitura, na íntegra, da
Moção nº 270/2019, o que foi submetido à votação, pelo
presidente, e aprovado, por unanimidade dos vereadores
presentes. A seguir, o Senhor Presidente submeteu à
apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes
MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa):
Moção Nº 270/2019 Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À RÁDIO NOVA
ONDA FM DE MOGI GUAÇU PELA COMEMORAÇÃO
DE 30 ANOS DE FUNDAÇÃO Autoria: CINOÊ DUZO.
Moção Nº 271/2019 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À EPTV PELA
COMEMORAÇÃO DE 40 ANOS DE FUNDAÇÃO Autoria:
CINOÊ DUZO. Moção Nº 272/2019 - Assunto: Moção de
Congratulações e Aplausos à equipe de futebol amador
“Pavilhão 09/E.C.M.C.” pela conquista realizada no dia 08 de
setembro de 2019, onde se sagrou campeã do torneio livre
“SYNGRE/BETCLUB LIFAMM 21 ANOS” que foi realizado
pela LIFAMM. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Moção Nº
273/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM
MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA
SENHORA CARMEM MISTRETTI FURLAN, OCORRIDO
DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Moção Nº 274/2019 - Assunto: Moção de pesar
com um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Paulo
César Andrade, ocorrido em 09 de setembro de 2019. Autoria:
GERALDO VICENTE BERTANHA. Moção Nº 275/2019 Assunto: Moção de congratulações e aplausos ao atleta de
boxe, Matheus Silva - que conquistou o direito de disputar o
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título brasileiro na categoria meio pesado pelo Conselho
Nacional do Boxe – CNB, ao seu treinador Márcio Ribeiro e
toda equipe. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA.
Moção Nº 276/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM
MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA
SENHORA
ANA
FRANCISCA
LICHTSCHEIDL
MARETTI, OCORRIDO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS.
Moção Nº 277/2019 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO ROTARY CLUB,
PELA REATIVAÇÃO DO ROTARACT CLUB DE MOGI
MIRIM, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019,
ASSUMINDO
COMO
PRESIDENTE
O
JOVEM
HENRIQUE PEROSA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Moção Nº 278/2019 - Assunto: MOÇÃO DE APOIO A
EMENDA 18/2019 EM FAVOR DAS ENTIDADES NO
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL 133/2019
QUE TRAMITA NO CONGRESSO NACIONAL A SER
ENCAMINHADO
A
TODAS
AS
LIDERANÇAS
PARTIDÁRIAS DO SENADO FEDERAL. Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº 279/2019 Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS
AO
JORNALISTA
MOGIMIRIANO
FLÁVIO
MAGALHÃES NOVO PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL
GERAL PELA EDIÇÃO, PUBLICAÇÃO E CIRCULAÇÃO
DE A COMARCA”, DESDE 1º DE SETEMBRO DE 2019.
Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Ato contínuo, fez
uso da palavra, Questão de Ordem, o Vereador Geraldo
Vicente Bertanha, solicitando, ao Presidente da Câmara, que
consultasse os nobres pares, para que suspendesse a sessão
brevemente, para que fizessem uma foto com Matheus Silva e
seu treinador, Márcio Ribeiro, o presidente suspendeu a
sessão, para reabri-la, posteriormente. A seguir, o Sr.
Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a
seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios n.º. 1467, 1468,
1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478,
1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488,
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1489, 1490, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,
1500, datados de 16, 17 e 18 de setembro de 2019, todos
subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, José
Augusto Francisco Urbini, respectivamente, respondendo a
respeito da Indicação nº 722/2019; Indicação nº 695/2019;
Indicação nº 699/2019; Indicação nº 704/2019; Indicação nº
706/2019; Indicação nº 723/2019; Indicação nº 724/2019;
Indicação nº 727/2019; Indicação nº 729/2019; Indicação nº
710/2019; Indicação nº 731/2019; Indicação nº 508/2019;
Indicação nº 509/2019; Indicação nº 510/2019; Indicação nº
512/2019; Indicação nº 513/2019; Requerimento nº 503/2019;
Indicação nº 742/2019; Indicação nº 743/2019; Indicação nº
744/2019; Indicação nº 745/2019; Indicação nº 746/2019;
Indicação nº 747/2019; Indicação nº 991/2019; Indicação nº
734/2019; Indicação nº 735/2019; Indicação nº 504/2019;
Indicação nº 665/2019; Indicação nº 691/2019; Indicação nº
726/2019; Indicação nº 690/2019; Requerimento nº 497/2019;
Requerimento nº 505/2019, desta Edilidade; (arquive-se, após
dar ciência aos Senhores Vereadores interessados); Ofício nº
OF. SESAMM 029/2019, datado de 10 de setembro de 2019,
subscrito por Carlos Roberto Ferreira e Eliane Rodrigues A.
Florio, respectivamente, Diretor Presidente e Diretora
Técnica, “referente ao Of. CM/GP nº 267/2019, que
encaminha Requerimento nº 436 de 2019, ao requerer
informações sobre o impacto da instalação da Usina
Fotovoltaica (UFV) nos valores devidos pelo tratamento de
esgoto”; (arquive-se). 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. Como
os próximos oradores, Vereadores Samuel Nogueira
Cavalcante e Sônia Regina Rodrigues, desistissem da palavra,
ocupou lugar, na tribuna, o Vereador Tiago César Costa: “Boa
noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores,
vereadoras, público presente, imprensa e internautas, boa
noite. Primeiramente gostaria de parabenizar o Matheus e o
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treinador Márcio, conheço os pais de Matheus desde antes
dele nascer, praticamente, desejo sucesso em sua caminhada,
que Deus te abençoe e que você consiga alçar os maiores voos
em seu início de carreira como boxeador, que você tenha
muito sucesso nesse esporte que você escolheu para se
dedicar. Também cumprimento as crianças que estão aqui, do
Projeto Maguila, que vieram à Câmara Municipal, sejam
muito bem-vindas, que vocês aproveitem esta sessão, um
grande abraço e que Deus abençoe vocês. Os demais
munícipes que estão aqui, também cumprimento a vocês,
sejam bem-vindos a esta Casa de Leis e quero parabenizar o
sistema de transmissão da Câmara Municipal, com início na
segunda-feira passada, com uma imagem bem nítida. Gostaria
de parabenizar o pessoal que está cuidando de nossa
transmissão ao vivo da sessão, para a internet e para aqueles
que estão acompanhando no site da Câmara Municipal de
Mogi Mirim, porque agora a imagem é bem nítida, o som está
bom, de qualidade e fiquei impressionado com o trabalho de
vocês desde a primeira vez, pelo trabalho que fizeram, meus
parabéns pelo trabalho. Esta é a qualidade que temos que
proporcionar para nossa população, que não pode estar
presente nas segundas-feiras e que querem dar uma
cornetadinha na internet, no meio da semana, assistindo online
e ajudando também a mostrar nosso trabalho nesta Casa de
Leis. Senhor presidente, eu e Vereador Moacir Genuário
estivemos essa semana com uma agenda em Brasília e
pudemos solicitar algumas emendas ao Deputado Federal do
MDB – Movimento Democrático Brasileiro, Herculano Passos
e também ao Deputado Baleia Rossi, levamos alguns dados da
APD – Associação da Pessoa com Deficiência, para eles e
pedimos algumas emendas, para que essa realidade possa
acontecer brevemente, só divulgaremos isso se o dinheiro
realmente estiver no cofre da entidade, da prefeitura, porque é
difícil brincar com as pessoas, ainda mais em uma situação de
incêndio, como foi o caso da APD, acho que devemos apenas
divulgar quando as verbas que virão para a cidade se tornar
realidade, para realmente mostrar à população que essas
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verbas estão vindo, não podemos usar de fake news para falar
que conquistamos coisas para Mogi Mirim, quando, na
verdade, nem chegará aos cofres públicos e olha lá se
realmente é ainda uma conquista, ou não, tomemos muito
cuidado, pois é época de eleição e o pessoal joga sujo, há
muita fake news por aí e muita gente mente, enganando a
população e ela acaba acreditando em mentiras, achando que
realmente os agentes políticos estão trazendo tudo isso de
verba, quando na verdade nem pingaram ainda nos cofres da
prefeitura. Tem-se que tomar muito cuidado com relação a
isso, as fake news políticas estão espalhadas por aí, para
enganar a população, já que no próximo ano teremos eleição e
a coisa piorará, eu e Vereador Moacir combinamos: só
divulgaremos valores quando estiver no cofre da Prefeitura
Municipal de Mogi Mirim e no cofre das entidades, não
divulgaremos valores, nem falaremos que conquistamos “um
milhão, dois milhões”, se não chegou ainda, porque fazer
pedido é uma coisa, agora, chegar para a cidade é outra. Mais
responsabilidades para os agentes políticos, para que depois
não cobremos do povo uma coisa que não fazemos, que é falar
a verdade, para não enganar a população mogimiriana. Senhor
presidente, também estivemos com a Procuradora Geral da
República, Raquel Dodge, que encerrou seu mandato agora,
junto a PGR – Procuradoria Geral da República, ela fez a
menção e fizemos a entrega da moção da Câmara Municipal,
aprovada por unanimidade, pela maioria dos presentes que
estavam na sessão, ela com muita alegria e muita emoção,
recebeu e saudou a Câmara Municipal de Mogi Mirim,
cumprimentou-nos, falou que sua cidade é menor que a nossa,
falou que nos visitará e que prometemos a fazermos um
churrasco para ela e seu assessor, que virão até Mogi Mirim,
se isso acontecer eu também os avisarei para que possamos
recebe-la como Câmara Municipal de Mogi Mirim. Ela é uma
mulher brilhante, a primeira mulher da República a assumir
um cargo de tamanha importância, o cargo mais espinhoso da
república e uma mulher que desempenhou seu papel de forma
brilhante e merece nosso reconhecimento. Foi assessora no
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Supremo Tribunal Federal – STF, senhor Francisco Rezek, exministro do STF, do Tribunal Internacional de Haia, fez uma
homenagem justíssima a ela no Conselho Nacional, do
Ministério Público, de muita emoção, inclusive o senhor exministro do STF tinha parentes aqui, em Mogi Mirim, e isso
foi muito importante. Também estivemos no Senado Federal,
junto a CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
do Senado, com a Senadora Simone Tebet, também pudemos
entregar a ela um protocolo em seu gabinete, junto a CCJ,
defendendo as entidades de Mogi Mirim, todas as entidades de
Mogi Mirim, as assistenciais e até mesmo do Brasil, porque
despachamos com a senadora, presidente da CCJ, do Senado
Federal, reivindicando que não entrasse as entidades
assistenciais no bolo da reforma paralela previdenciária,
encabeçada pelo Senado Federal. Falamos para a senadora que
se essa PEC da reforma passar, a PEC da reforma paralela, as
entidades onerando sua folha, ou algum custo maior em
impostos, as entidades, não apenas de Mogi Mirim, como do
Brasil inteiro, podem fechar suas portas e a senadora nos
olhou e disse: não, a criação de impostos não passará em
nossa reforma paralela da previdência, esse tornou-se um
compromisso meu e do Vereador Moacir Genuário, para
estarmos com a senadora, ajudando para que isso não aconteça
contra nossas entidades, esse é mais ou menos um breve
resumo, Moacir Goleiro vem depois e reitera aquilo que
fizemos em Brasília, que foi muito produtivo e creio que Mogi
Mirim sairá engrandecida com nossa visita a Brasília.
Obrigado, senhor presidente”. Com a palavra, Vereador André
Albejante Mazon: “Boa noite a todos, hoje serei breve com
uma reflexão que fiz ao longo desta semana, pois aconteceram
algumas coisas nas mídias sociais tanto a nível nacional
quanto a nível local e fiquei pensando. Hoje ainda estava
lendo sobre um influenciador digital Felipe Neto que mandou
sua família para fora do Brasil por conta das pressões que ele
vem recebendo, pelo post que ele fez sobre o caso da Bienal e
dos livros que continha duas crianças se beijando, dois
meninos se beijando e toda polêmica envolvida ao mesmo
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tempo uma deputada estadual fez um outro post e também está
sendo perseguida, cada um por um lado e vemos que ambos
estão meio doidos. Lendo um livro em casa, um livro sobre os
últimos momentos de Jesus, fiquei pensando muito nisso, pois
Caifás acusou Jesus de blasfêmia no Sinédrio, este emparedou
Pilatos, para que ele condenasse Jesus e, durante o julgamento
de Jesus, os fariseus atiçaram o povo contra Jesus, pedindo a
libertação de Barrabás. Hoje vejo os influenciadores digitais
como Caifás e o Sinédrio hoje são as redes sociais, os fariseus
é o povo, que está nas redes sociais destilando o ódio, que
julga antes de saber o que aconteceu, julga sem procurar a
entender e no caso de Mogi Mirim, do que aconteceu na
cidade, fui ouvir a pessoa envolvida, por meio da CPI –
Comissão Parlamentar de Inquérito, da UPA – Unidade de
Pronto Atendimento, fui muito criticado porque coloquei
aversão dela e em nenhum momento a defendi, falei que
precisávamos averiguar o que aconteceu antes de julgarmos.
Por esse motivo o povo lançou um monte de pedras em mim.
Pessoal, vamos tomar cuidado nas redes sociais, porque esse
tipo de julgamento foi o que libertou Barrabás e condenou a
Jesus Cristo, cuidado. Apenas isso que tenho para falar, por
enquanto”. Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite
a todos. Gostaria de abordar hoje o assunto sobre saúde
pública de Mogi Mirim. Ouçam bem, o antigo prédio de
saúde, localizado ao lado do Centro Cultural, tem um projeto
de se tornar praça, em homenagem aos 250 anos de Mogi
Mirim, muito bem, todos os nossos aplausos a Mogi Mirim,
porém, hoje a cidade carece de saúde e naquele antigo prédio
pode, sim senhor, ser instalado um novo prédio, um novo
posto de saúde, como era conhecido antigamente, uma nova
UANA – Unidade de Atendimento Não Agendada, onde ela
estava sendo utilizada e funcionava na Santa Casa de Mogi
Mirim. Nós não precisamos de uma nova praça neste
momento, pelo amor de Deus, agora, neste momento,
precisamos de mais saúde e podemos, sim, reformar ou
construir um novo Centro de Saúde na Avenida Santo
Antônio. A UPA da Zona Leste está sobrecarregada, os
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funcionários de lá fazem, sim, um trabalho de excelência,
porém, estão em seu limite, humanamente falando. Se
tivéssemos esse posto de saúde, em uma localização
privilegiada, acredito sim que resolveríamos o problema.
Vejam bem, a localização central atenderia todos os bairros,
principalmente os mais longínquos, as periferias, parte do
Jardim Planalto, do Jardim Floresta, Martim Francisco,
Chácara São Francisco, Sol Nascente, Brumado, assim
desafogaríamos a UPA da Zona Leste. Vamos entrar para a
história nos 250 anos de Mogi Mirim? Vamos, mas sejamos
inteligentes, sejamos prudentes e conscientes, hoje aquilo
parece um coliseu com seus pilares que ainda estão lá e vem
dizer para o Vereador Cinoê: mas lá tem o alagamento, lá
pode sofrer com as chuvas. Meus amigos, a engenharia está
muito avançada, isso cai por terra, projetos podem sim ser
elaborados, organizados com segurança para a população e
hoje pode ser instalado um novo posto de saúde, ou melhor,
um centro de saúde com a localização, a parte física, tudo
favorece, imagino se fosse um vereador da situação, fazendo
essa indicação, fazendo essa sugestão, com certeza teria o
apoio e seria visto com bons olhos pelo senhor prefeito. Mas
não estou aqui nem como opositor nem como situação, estou
aqui em favor da cidade ela é quem pede pelo amor de Deus
por mais um centro de saúde na Zona Leste está totalmente
sobrecarregado. Por isso peço aqui aos vereadores mais
próximos do senhor prefeito falem com ele. Para aproveitar,
eu não quero ser o pai da criança, seja qualquer um de vocês,
chegue e fale: prefeito, por que não rever esse projeto de uma
praça? Não façamos uma praça, façamos um centro de
especialidades médicas naquele local iremos entrar para a
história sim como vereadores que tiveram a coragem de rever
esse projeto da praça e instalar um centro médico naquele
local. Pode ser qualquer um, qualquer vereador, se quiser
fazer uma indicação, um requerimento, um projeto, que faça,
basta de vaidade do ser humano ela só atrapalha e atrapalha a
todos nós. A cidade não pode esperar, ela pede por mais saúde
e isso começa com um espaço físico digno com uma área
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digna e bem localizada como a Avenida Santo Antônio. Fica
aqui esse meu desabafo em favor da população, já fiz uma
enquete no Facebook, entre uma praça e um centro de saúde,
entre dez, onze pessoas querem o centro de saúde. Repito, não
quero ser o pai da criança desse projeto façam vocês, quero
apenas ser coadjuvante, quero uma Mogi Mirim melhor para
2020 e aguarde que estou chegando, boa noite”. Com a
palavra, Vereador Fábio de Jesus Mota: “Boa noite, senhor
presidente, Mesa, nobres vereadores, vereadoras, público
presente, imprensa e internautas. Gostaria de cumprimentar o
pessoal que faz parte da Associação de Pequenos Produtores –
12 de outubro, sejam bem-vindos e desde já, nobre Vereador
Jorge, pode contar com meu voto favorável nesse projeto,
passando de utilidade. Também gostaria de cumprimentar as
pessoas que fazem parte do Projeto Maguila, fazendo um
trabalho excelente no Parque das Laranjeiras, meus parabéns e
parabéns também a todas as crianças que estão presentes aqui.
Fiz uma indicação ao senhor prefeito solicitando a limpeza na
Avenida Antônio Carlos de Oliveira, creio que vários
vereadores devem ter feito requerimentos, indicações,
solicitando a limpeza daquele local, que infelizmente é um
depósito de lixo a céu aberto. Na semana passada recebi a
reclamação de uma moradora do Condomínio Jequitibás que
me passou as fotos, há uma grande quantidade de escorpiões
que invadiu sua casa, ela tem crianças pequenas e está muito
preocupada com essa situação, por esse motivo fiz a
indicação, solicitando ao senhor prefeito e à secretaria
competente, que façam a limpeza o mais rápido possível,
retirando todo aquele material e todo aquele lixo, existente no
local. Também estou solicitando, pois não adianta apenas
limpar deve-se limpar e colocar uma fiscalização diariamente
no local para pegar os infratores. Tenho certeza que a maioria
do lixo jogado naquele local está vindo da cidade vizinha, de
Mogi Guaçu, infelizmente tenho a certeza. Por isso, senhor
prefeito, estou fazendo essa indicação e peço que o setor de
fiscalização da prefeitura faça uma campana, digamos assim,
para fiscalizar diariamente e no período noturno que a Guarda
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Municipal faça também uma ronda no local, meio ostensiva
para inibir aquele descarte irregular, porque é impossível.
Quando fui diretor do DSM – Departamento de Serviços
Municipais, por várias vezes fizemos várias limpezas e
retiramos tudo e não adianta se não colocar uma fiscalização
não adiantará continuará com aquele lixão a céu aberto e não é
apena lá, não, é ali perto do Gauchão do Tchê, é na Rodovia
Elzio Mariotoni, que vai para Itapira, próximo ao Parque das
Laranjeiras, são vários locais onde as pessoas costumam
depositar lixos domésticos. Hoje nós temos ao lado da Etec,
um local que recebe todo material, como: entulho, galho, sofá,
enfim, tudo que não serve mais dentro de casa, o local está
para isso e infelizmente ainda há pessoas que fazem o descarte
incorretamente. Quero deixar essa minha fala e que o senhor
prefeito peça ao departamento competente que faça uma
fiscalização rigorosa naquele local para coibir as pessoas que
lá depositam o lixo. Meu muito obrigado, senhor presidente”.
Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa
noite, senhor presidente, membros da Mesa, senhoras
vereadoras, senhores vereadores, imprensa, internautas. Quero
cumprimentar a diretoria do Projeto Maguila, que está aqui
com suas crianças e espero que não nos alonguemos tanto para
que eles não fiquem com muito sono, vejo que uma criança
está lá com sono. Queria cumprimentar também os
agricultores que aqui estão. Cumprimento os senhores e as
senhoras, porque tenho uma notícia para trazer para vocês que
já devem ter visto com bons olhos. Vivo comentando com
Valdir Biazotto, Secretário de Agricultura, que ele realmente
deve olhar para vocês com mais carinho, para nossas estradas,
porque é por ali que escoará a produção que vocês têm, mas
para isso acontecer, para que tenhamos estradas e para que
possa escoar produtos precisamos ajudar aos senhores a
produzirem e a plantarem e foi com essa intenção que busquei
um apoio, uma ajuda, juntamente ao meu Deputado Federal,
Paulinho da Força e tive a felicidade, pois nem precisei ir a
Brasília para pedir a ele, aqui em São Paulo, no escritório dele
mesmo, entreguei um documento a ele que viabilizou essa
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emenda parlamentar para que esse quite viesse para Mogi
Mirim. Hoje conversei com Valdir Biazotto e o quite deve
chegar entre hoje e amanhã porque ele precisava do transporte
e a prefeitura é quem precisa ir buscar, mas ficará disponível
para o senhor na Secretaria de Agricultura, o único custo que
os senhores terão será com o abastecimento, com o
combustível para o trator, porque os outros equipamentos
quase não usam nenhum tipo de combustível. Serei honesto
para os senhores, sou leigo, se tratando de equipamentos
agrícolas, mas quando vi aqueles produtos parecia uma
criança, porque são equipamentos de última geração, quem
estava presente em Campinas, onde seria, falava para mim que
era uma “baita” de uma aquisição, eles, entendidos do assunto,
diziam ser equipamentos de última geração e fico muito feliz
em poder, mais uma vez, entregar esse equipamento para a
população de Mogi Mirim. Para mim foi de uma satisfação
muito grande, pois é o trabalho que faço, buscar, nós
buscamos e quando eu vou buscar recursos, senhor presidente,
eu não conto, não gosto de contar, fico quieto, mas depois a
satisfação é de trazer. Daqui alguns dias, no máximo 15 ou 20,
estaremos entregando uma ambulância para a cidade, que
também foi conquista deste vereador, é uma ambulância
sprinter, tipo A, algo também muito importante para a
comunidade. Quero agradecer as pessoas que colaboraram
para que eu trouxesse para Mogi Mirim e pudesse colaborar
para os senhores que movimentam nossa agricultura e nossa
economia. Jorge Setoguchi, quanto ao seu projeto, de tornar a
entidade como de utilidade pública, não precisa nem pedir,
acho que é nossa obrigação a fazermos isso, para que eles
possam ter mais recursos, benefícios e que possam receber
recursos da própria prefeitura e pode contar comigo. Senhores,
boa noite, parabéns e obrigado pela visita”.Com a palavra,
Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Boa noite, senhor
presidente, membros da Mesa, senhores e senhoras
vereadoras, munícipes, imprensa, internautas, também uma
saudação inicial a Associação 12 de Outubro, que está
presente, bem como a Associação das Chácaras Sol Nascente,
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que também está aqui, ao Projeto Maguila e também o
Presidente André, da associação da ACOJAMBA –
Associação Comunitária Jardim Maria Beatriz, que nos enche
de alegria, pois é importante termos a Casa cheia para
acompanhar nossos trabalhos. Gostaria de fazer uma
referência e agradecer aos vereadores pela assinatura da
Moção nº 278, que já foi tratada pelo Vereador Tiago Costa,
na semana passada as entidades nos procuraram no sentido de
fazer uma força política, de todos os partidos políticos,
representados nesta Casa, para que pudéssemos pressionar os
senadores que estão discutindo sobre a reforma da
previdência, que tem muitos braços e foi colocada em uma
emenda paralela, a reforma da previdência, a retirada dos
CEBAS – Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social na área de educação, para algumas
entidades da educação e da saúde, com exceção das Santas
Casas, para que elas voltassem a contribuir com a cota
patronal do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social,
sabemos que as instituições e organizações sociais passam por
dificuldades. Essas CEBAS educação e CEBAS saúde, de
algumas instituições, não as de assistência social, mas apenas
a de educação e saúde, que estavam estabelecidas nessa PEC
paralela, teriam que voltar a pagar, algo que já possuem
isenção há muito tempo. É certo que a reforma da previdência
tem que restringir alguns custos, essa é a intenção, mas não
das entidades, é por esse motivo que fizemos essa moção. O
Senador Romário fez uma emenda, ficamos sabendo dela, de
nº 18 e ela que estamos apoiando, esta Casa está fazendo seu
papel, encaminhando a todas as lideranças do Senado,
apoiando a emenda do Senador Romário, que retira então essa
inclusão, que foi colocada na PEC paralela, da reforma da
previdência. Acredito que é algo que esteja a nosso alcance e
como bem disse Tiago, haverá sensibilidade dos senadores,
para que possam retirar isso da reforma. Também quero falar
sobre o projeto de lei que foi lido hoje, que proíbe o consumo
dos cigarros em praças públicas, especificamente no
zoológico, no Horto Florestal, do Complexo Lavapés. Bom, é
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um assunto polêmico, mas foi também quando José Serra, no
governo de São Paulo, como governador, propondo o não-uso
de cigarros em locais fechados, isso foi polêmico e muitas
pessoas duvidavam da eficiência dessa lei, da fiscalização e
vejamos hoje, todos respeitando os locais fechados, houve
também uma diminuição do uso, lógico, somado com outras
campanhas do Ministério da Saúde, feitos ao longo desses
anos e isso acabou diminuindo o consumo. Essa proposta,
sancionada agora em agosto, pelo prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, quando vi achei tão interessante, porque, se a
prefeitura de São Paulo, do tamanho que é a cidade, está
colocando, o prefeito assumindo e sancionando uma lei,
criando penalidades e formas de fiscalização, por que também
não Mogi Mirim, seguindo esse exemplo, buscando a
proibição em locais públicos abertos?! Já pensei em realizar
uma audiência pública, para que possamos debater sobre esse
assunto, porque de polêmico sabemos que ele é, mas podemos
debatê-lo, para criar uma fiscalização também precisaremos
do poder Executivo, porque também não tenho essa
legitimidade para colocar as penalidades, mas acredito que
seja um projeto que visa até evitar as queimadas, porque a
bituca de cigarro e o fósforo podem ser jogados no momento
de uso do cigarro. Agradeço o tempo excedido, presidente, e
conto com a colaboração e a ajuda de vocês na tramitação
desse projeto na Casa, obrigado”. Com a palavra, Vereador
Jorge Setoguchi: “Senhor presidente, membros da Mesa,
vereadoras, vereadores, público presente, hoje estamos com a
Casa cheia, com integrantes e alunos, do Projeto Maguila,
com a Presidente Lucinei e Celso. Hoje contamos com a
presença da Associação dos Produtores das Chácaras Sol
Nascente, com os integrantes aqui presentes; com a presença
da Associação dos Pequenos Produtores Rurais - 12 de
outubro; com senhor Milton Rodrigues, coordenador da
Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo –
ITESP e Elaine; está presente também Luis de Sá, da
Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável –
CDRS, boa noite a todos e também à imprensa. Queria
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discorrer sobre o projeto de lei, de utilidade pública, para a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais - 12 de outubro,
que o senhor Luís de Sá quem trabalhou em cima para
conseguir uma verba para a associação, conseguiu uma verba
parlamentar do Deputado Barros Munhoz, este é um mérito do
senhor Luís de Sá. O ofício que lerei é de Deputado Barros
Munhoz, encaminhado ao senhor Luís de Sá: “Com meus
cumprimentos, tenho o presente, a finalidade de encaminharlhe cópia do Ofício nº 1.922/2019, enviado pelo senhor
Secretário Executivo, da Casa Civil, informando que o senhor
governador, do Estado de São Paulo, determinou a liberação
para processamento, junto a Secretaria de Estado de
Agricultura e Abastecimento, da Demanda Parlamentar de
minha autoria, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil
reais), destinada à Associação dos Pequenos Produtores
Rurais - 12 de outubro, do Município de Mogi Mirim, para
processamento de hortifrútis. O documento enviado, do
Executivo, da Casa Civil, consta em anexo”. Esse projeto de
lei, de utilidade pública, é uma necessidade para que esta
verba, que Deputado Barros Munhoz está determinando, seja
destinando à associação. Peço que os senhores vereadores e
vereadoras se empenhem, para darem o parecer nas Comissões
o mais rápido possível, para que na próxima sessão possamos
realizar a votação de utilidade pública, porque a necessidade é
de urgência e conto com a compreensão de todos os nobres
edis. Quero aqui parabenizar ao Gebe, também estive com ele
prestigiando a entrega do quite “patrulha rural”, o qual o
deputado federal enviou, estavam presentes também, Mané
Palomino, Presidente da Câmara e Luís de Sá. Parabéns, Gebê,
os agricultores agradecem muito, boa noite a todos e
obrigado”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares:
“Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público presente,
pessoal do Projeto Maguila, Lucinei, Luís, Celso e os jovens,
sejam bem-vindos e também o pessoal da Associação dos
Pequenos Agricultores, do Vergel, pessoal do Sol Nascente e
os demais, sejam bem-vindos também à Câmara Municipal.
Hoje estive na Secretaria de Mobilidade Urbana, conversando
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também com Fábio Mota para resolver, definitivamente, o
problema do Jardim Quartieri, que é o dispositivo para coibir
a alta velocidade, ali na rua Hubert Bucci, já fizemos
requerimentos, indicações, já entregamos abaixo-assinado de
moradores e uma outra coisa que resolve ali, sem ser a alta
velocidade, é também a mão única, ou entrando pelo bairro,
ou saindo do bairro, deve ser de mão única, porque senão
haverá fatalidades. Ouvi Vereador Fábio Mota falando sobre a
Avenida Vereador Antônio Carlos de Oliveira, recentemente
eu e Vereador Cristiano Gaioto estivemos lá,
aproximadamente uns 20 dias atrás, 80 caminhões de entulhos
foram retirados dessa rua, na entrada do Parque do Estado II, e
logo no outro dia já havia pessoas jogando entulho
novamente, 80 caminhões, Alexandre, é muita coisa e o
pessoal ainda taca fogo, para terem uma ideia, se ninguém
tivesse tacado fogo, haveria mais de 150 caminhões, porque o
pessoal joga entulhos e ainda taca fogo, o que o faz alastra e
nesse dia foram 80 caminhões, é muita coisa. Na próxima
quarta-feira, senhores vereadores, haverá a reunião do nosso
parlamento, da frente parlamentar dos vereadores, sobre a
regularização de loteamentos, em pauta estará o Parque das
Laranjeiras, a pauta será: a fase dois, a expansão de
iluminação pública e a regularização. Farei um convite aos
moradores do Parque das Laranjeiras, para que compareçam e
possam ouvir o Secretário de Obras, o Secretário de Habitação
e o Secretário de Finanças, sobre o que será feito na fase dois,
se há dinheiro, ou não, quando será feito, ou seja, todas as
dúvidas serão tiradas aqui e caso falte algum secretário, na
semana que vem haverá audiência pública para tirarmos
nossas dúvidas, será na quarta-feira, aqui, às 19 horas.
Falando em Laranjeiras, agora foi passado o transporte
coletivo para a Rua 32 e conversei com a empresa Simoso,
que estavam com caminhão pipa, colocando água na Rua 32 e
deram uma parada, hoje liguei e não consegui falar com o
responsável, mas amanhã entraremos em contato novamente,
para que passem o caminhão pipa na Rua 32 e na Rua 15,
onde passa o transporte público e por onde as máquinas
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também estão passando, inclusive por onde ela passa está
levando muita terra, o que acaba gerando poeira e nessas ruas
já solicitamos também ponto de ônibus, porque não há um
local fixo, por esse motivo solicitamos para que coloquem
aquele ponto vermelho, apenas para a identificação do local
do caminhão pipa. Para terminar, vi que entrará o projeto de
utilidade pública, da Associação dos Pequenos Produtores
Rurais - 12 de outubro, podem contar comigo, pessoal, votarei
a favor e no que for possível estaremos no apoio e lembrando
que estivemos em Brasília, eu e Vereador Cristiano Gaioto,
corremos atrás de uma verba para Mogi Mirim, que já estava
perdida, faltavam dois dias para perdermos a verba, mas
conseguimos reverter a situação e Mogi Mirim receberá a
verba de um milhão de reais, para a compra de equipamentos
agrícolas, poderá comprar uma retroescavadeira, trator,
caminhão, o que for possível comprar com 1 milhão de reais e
Mogi Mirim dará uma contrapartida de 25 mil reais, ou seja,
será 1 milhão e 25 mil reais que o município poderá utilizar
para a compra de equipamentos agrícolas. Isso vem então de
encontro aos nossos problemas no Vergel e todos os locais
daqui de Mogi Mirim, porque passamos um grande aperto na
saída de Stupp e no início do Governo Carlos Nelson, não
haviam máquinas, quem mora no rural sabe o que estou
falando, imploramos, brigamos e agora, graças a Deus, está
melhorando, mas passamos momentos difíceis. Um grande
abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouco volto, para
falar novamente”. Com a palavra, Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros: “Senhor presidente, senhora vereadora,
senhores vereadores, público aqui presente, cumprimento o
Assentamento 12 de outubro, o Projeto Maguila, a Chácara
Sol Nascente, que estão hoje acompanhando nossa sessão
ordinária, a imprensa, aos internautas, muito boa noite.
Primeiro quero colocar um requerimento, do Vereador
Gérson, requerendo uma homenagem aos imigrantes,
exatamente isso, não estou com o requerimento em mão, mas
há uma homenagem aos imigrantes. Quero cumprimentar a
matéria do jornal A Comarca, na pessoa do jornalista André
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Paes Leme, falando sobre uma família, de 50 anos de amor ao
Brasil, são familiares iranianos que estavam se agrupando a
família de sultaneie, ele fala exatamente sobre essa enorme
influência na vida de toda uma família, eles também estiveram
presentes e bem próximos de minha família, por isso
cumprimento o relato claro, do jornalista André Paes Leme,
sobre essa família iraniana e assim as famílias japonesas,
italianas, portuguesas, achei muito justo esse requerimento do
vereador e o parabenizo, porque os imigrantes são realmente
importantes para nossa cidade de Mogi Mirim e para o Brasil
todo. Trago aqui um relatório em que eu cobro a SESAMM,
os serviços de coleta e tratamento de esgoto, de Mogi Mirim,
senhores vereadores, que no dia 25 de julho inauguraram,
oficialmente, a Usina Fotovoltaica – geração de energia solar,
da SESAMM, acho que isso tem um impacto na tarifa, eles
alegam, e é exatamente isso que eu coloco, considerando que
a SESAMM foi a pioneira em investir nesse tipo de geração
de energia e que trará benefícios ambientais e econômicos,
requeri à Mesa, na forma regimental, após ouvir o Douto
Plenário, ao senhor Carlos Roberto Ferreira, Presidente da
SESAMM – Serviço de Saneamento de Mogi Mirim, para que
informe a instalação dessa usina, se ocorrerá a redução dos
valores pagos pelo município, no tratamento de esgoto. Todos
nós sabemos que a tarifa de água é idêntica, você gasta 500
reais de água e gasta 500 reais na coleta e tratamento de
esgoto. Meu argumento é, ao criar esta usina fotovoltaica, de
geração de energia solar, se poderíamos ter, com esse impacto,
uma redução em nossa tarifa e a SESAMM mostra,
claramente, que ela foi uma acionista individual, apenas ela
criou a usina fotovoltaica, que apenas ocorreria uma redução
no valor da tarifa, somente as obras listadas, que é o contrato
de concessão, como: coletor tronco, do Santo Antônio; coletor
tronco, do Lavapés; coletor tronco, do BOA; coletor tronco,
de Mogi Mirim; o emissário por gravidade – Mogi Mirim; a
estação elevatória final; a estação tratamento de esgoto e o
emissário final. Portanto esse investimento não está citado no
contrato de concessão e por isso não haverá redução alguma,
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acho que poderíamos ter sido muito melhores, na elaboração
desse contrato de concessão, colocando exatamente isso:
haverá impacto nos gastos da SESAMM? Ela não repassa aos
contribuintes, acho incorreto, o contrato poderia ter e
Vereador Gerson acompanhou o contrato de concessão da
SESAMM e poderia ter viabilizado, há investimentos? Há
impacto? Poderíamos ter uma redução, mas não há. Fica aqui
meu protesto, porque a SESAMM é parceira do SAAE –
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - e poderia reduzir essa
nossa tarifa de coleta e tratamento de esgoto, ou nosso serviço
e tratamento de água, poderia ter alguma cláusula nesse
contrato constando, exatamente, essa redução nos
investimentos. Muito obrigada”. Com a palavra, Vereador
Moacir Genuário: “Boa noite, presidente, vereadores,
vereadoras e público presente, primeiramente quero
cumprimentar as pessoas que nos assistem, os produtores
rurais, inclusive pelo projeto de lei, de hoje, de autoria do
nosso amigo Jorge, podem ter a certeza que os produtores
rurais terão meu voto e tenho a certeza que passará. Quero
cumprimentar ao Projeto Maguila e os moradores do Sol
Nascente, que fazem parte da associação, inclusive hoje
estaremos votando uma prorrogação de prazo, da sede da
associação, tenho certeza também e até avisei algumas
pessoas, sem problema algum, tenho certeza que todos os
vereadores acompanharão com voto positivo, para que esse
projeto de prorrogação passe. Também queria agradecer a
todos os vereadores que me cumprimentaram, pela passagem
do meu aniversário e o pessoal todo que usou as redes sociais,
muito obrigado. Quero deixar um recado, como presidente do
partido do PMDB – Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, que dentro do MDB, realmente, não é “quem
manda sou eu”, o “quem manda sou eu” é a executiva, do
municipal, alguém ficou fora do diretório porque quer mandar
e no diretório do MDB quem manda é a executiva municipal,
não é apenas uma pessoa, quem quis mandar acabou sendo,
praticamente, expulso do partido. Queria fazer um comentário
a respeito das redes sociais desta semana, publicaram algo e
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primeiro, gostaria de dizer às pessoas que publicaram, que
tivessem conhecimento de que vereador não pode fazer
projeto de lei que mexa no orçamento do município, todos os
vereadores são, praticamente, impossibilitados de fazer
qualquer tipo de projeto que dê gastos ao município. Fiz uma
minuta de projeto e pedi ao prefeito para que ele fizesse o
projeto, pedindo a isenção de IPTU – Imposto Predial e
Territorial Urbano, para as igrejas, templos religiosos e
entidades assistenciais, que já gozam desse privilégio, é a Lei
Federal nº 3.193, para que o pessoal que usa bem a internet
fique sabendo dessa lei, porque na realidade é uma lei que
todos já têm e gozam desse benefício, todo mundo querendo
comparar com a igreja evangélica, mas não, é a igreja católica,
a evangélica, são todas as entidades, que detém desse direito,
perante a Lei nº 3.193. Como vereador, recebi um pedido para
que eu fizesse uma minuta de projeto, para que as pequenas
igrejas, que também não são donas de templos e pagam IPTU,
que elas também, como locadoras do imóvel, comprovando,
ela também ficaria isenta e essa foi a minuta do projeto que
fiz. Também fiz uma minuta de projeto, que o pessoal só
questionou, porque eu a fiz, que iria beneficiar as igrejas
evangélicas e elas já gozam desse privilégio e apenas
beneficiaria, realmente, aquelas pequenas igrejas que tem e as
que não tem patrimônio. Queria deixar bem claro também,
porque falaram que eu só faço coisas para a igreja, mostrarei
aqui que fiz uma minuta de projeto e encaminhei ao prefeito,
pedindo a isenção de impostos como IPTU e taxas e serviços
públicos, aos portadores de doenças graves incapacitantes e
aos doentes em estados terminais, para as famílias que se
encontram em situação de pobreza ou em extrema pobreza.
Quero deixar bem claro, para esse pessoal que usa as redes
sociais, que tenham um pouco mais de conhecimento, antes de
colocar algo lá, falando as vezes sem conhecimento de causa,
tenham conhecimento, busquem primeiro saber o que se trata,
como funciona e se existe lei, para depois publicar algo e
como André falou, hoje as fakes news nas redes sociais estão
tremendas, mas não podemos nos apegar a isso, temos que
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continuar trabalhando e todos os vereadores aqui, quando
recebem algum pedido, corre atrás para resolve-lo, assim
como eu, que recebi um pedido, fui atrás e fiz essa minuta de
projeto, encaminhada ao prefeito, espero que ele possa fazer
um projeto de lei beneficiando, também, as pequenas igrejas,
pequenas entidades sociais e as associações, que também
detém desse direito, que possam usufruir dessa Lei Federal nº
3.193. Muito obrigado, presidente”. Não havendo mais
Vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou à parte dos
trabalhos reservada à “TRIBUNA LIVRE”, e deu ciência à
Casa da existência de orador regularmente inscrito para uso de
Tribuna Livre, conforme Artigo 116, do Regimento Interno, e
Resoluções n.º. 135/89, 223/99 e 241/02. Desta forma, o Sr.
Presidente da Câmara convidou para que adentrasse ao
Plenário a Senhora Aneliane Naiara Marques Ribeiro,
representante do Projeto Maguila, cujo discurso foi gravado
em formato digital, à disposição nos arquivos da casa por
trinta dias. Para a “Tribuna Livre”, o Sr. Presidente da Câmara
suspendeu a Sessão às 20h30, para reabri-la, posteriormente,
às 21h48. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr.
Presidente suspendeu a Sessão às 21h48, conforme o disposto
no Artigo 105, da Resolução nº 276/2010 (Regimento Interno
vigente). Decorrido o interstício regimental a que se refere o
citado dispositivo e depois de nova chamada nominal dos Srs.
Vereadores, conforme o disposto no Artigo 112, § 1º, da já
citada Resolução, ao fim da qual se constatou a totalidade dos
membros da Casa, o Sr. Presidente deu por iniciados os
trabalhos da "ORDEM DO DIA", submetendo à apreciação
da Casa o que segue: EM TURNO ÚNICO: “ex-vi” do
disposto no § 1º, inciso I, do Artigo 171 do Regimento
Interno. 1. Projeto de Lei nº 96, de 2019, de autoria do
Prefeito Municipal, “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”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação. Com emenda modificativa de autoria da Comissão
de Justiça e Redação. Para discorrer sobre a matéria, fez uso
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da palavra Vereador Moacir Genuário: “Quero parabenizar a
Associação Moradores do Sol Nascente e contamos com a
presença de dona Helena, do senhor Nogueira, da dona
Isildinha, da dona Valéria, da Roseli, do Benício e do
Valdemir, que vocês saibam da importância de uma
associação forte, que lá a temos, eu posso dizer porque moro e
resido lá, se vocês soubessem a força e a importância que tem
uma associação, sendo ela até acima dos vereadores, temos
que agradecer ao nosso Presidente Elcinho, fazendo um
trabalho sensacional, com a diretoria do Sol Nascente.
Esperamos que nós, moradores, possamos dar força, no
sentido, inclusive, de aumentarmos nossos associados, para
que nos tornemos mais fortes do que já somos. Quero
parabenizar toda diretoria do Sol Nascente, porque, realmente,
somos uma associação forte e nisso dependemos cada vez
mais de nossa fortaleza, para conquistarmos os benefícios.
Parabéns, Elcinho, parabéns Associação e parabéns aos
membros da diretoria, obrigado”. Com a palavra, Vereador
Gérson Luiz Rossi Júnior: “Senhor presidente, nobres
vereadores, esse projeto é uma prorrogação, por 10 anos, da
permissão de uso, dado pelo ex-prefeito Jamil Bacar, em 1995,
à associação, vejam bem, tanto tempo e essa associação, como
disse Vereador Moacir, é um exemplo de associação, que
representa os anseios, os objetivos comuns dos moradores, do
Sol Nascente e temos o privilégio de poder prorrogar, por
mais 10 anos. Parabéns à associação e ao Élcio, que esteve
aqui, junto com o Secretário Luisinho Guarnieri, na última
quarta-feira, com as Comissões, relatando, inclusive, a
antecipação que fizeram, porque só vencerá os 25 anos, da lei
atual de 95, o ano que vem, porém eles se anteciparam ao
Poder Executivo, até pensando que o próximo ano será ano
eleitoral, para terem essa prorrogação que a Lei Orgânica
estipula agora, para o máximo de 10 anos. Eles estiveram
aqui, falamos e apresentamos uma emenda, a Comissão de
Justiça e Redação, com os participantes: Jorge e Samuel, para
que essa validade de 10 anos comece a contar a partir do
momento do vencimento, de dezembro de 2020, para que os
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10 anos sejam a partir daí, ou seja, é uma emenda que
votaremos hoje, também. Quero parabenizar, também reforço
aquilo que disse Moacir, que a força que tem a associação
para os pleitos e para conquistar, como vem conquistando,
falo que esse é um modelo de associação, pois também
conheço, conheço a equipe, os moradores e sei a luta deles
para as melhorias de seu bairro. Só deixo aqui aquilo que
opinei na última quarta-feira, que a Associação do Sol
Nascente abrace também a Chácara São Francisco e que mude
o nome para “Sol Nascente e São Francisco”, para que vocês
possam ajuda-los também, já pela experiência que tem, pelo
case que já fizeram durante esses 25 anos de associação.
Parabéns e tenho certeza que a Câmara deliberará
favoravelmente ao projeto”. Com a palavra, Vereador Tiago
César Costa: “Boa noite, senhor presidente, aos moradores
que estão aqui, da Chácara Sol Nascente, cumprimento-os,
conheço alguns e conheci hoje a Isildinha, pois nos
conhecíamos apenas no mundo virtual, seja bem-vinda a esta
Casa de Leis e os demais também, que venham acompanhar
nossa sessão, para entender um pouco melhor sobre os
assuntos de nossa cidade como um todo, sejam muito bemvindos. Minha família tinha chácaras no Sol Nascente, há
quase uma década convivemos ali e desfrutamos de bons
momentos, meu pai precisou vender a chácara, mas
continuamos conhecendo o Sol Nascente e sabendo das
necessidades também do povo, assim como também Vereador
Moacir tem chácara ali, as vezes nos encontramos ali para
fazermos alguma coisa e estamos sempre próximos da
população. Me coloco a disposição de vocês, para aquilo que
vocês precisarem e os cumprimento, na pessoa também do
Presidente Elcinho, sei do trabalho que vocês fazem ali, já fui
em algumas festas e em algumas reuniões, entendo que é uma
associação modelo, que realmente deve ser copiada por outros
bairros e outros moradores, com essa união e empenho que
vocês têm para cuidar do bairro. Nosso querido amigo
Eunicio, é o homem do monitoramento e é um homem que
conhece muito a Chácara Sol Nascente, inclusive um dia fui

27

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

visitar o sistema de monitoramento dele, espero que a Guarda
Municipal tenha, um dia, um monitoramento como o seu, falo
porque conheci, acho que a guarda poderia também ir lá, com
todo respeito, Secretário de Segurança, para conhecer o
monitoramento do Sol Nascente, para que seja implantado, em
Mogi Mirim, pois é um monitoramento de primeira e acho que
você merece esse reconhecimento, por esse seu trabalho de
olhos de águia, feito por você e para os moradores do Sol
Nascente. Contem com este vereador para o Projeto de Lei nº
96, de 2019, dessa prorrogação, para que vocês, que tanto
precisam, que é excelente e já tem meu voto favorável,
antecipo desde já, e me coloco a disposição de vocês para o
que precisarem, de necessidades para o bairro. Muito
obrigado, senhor presidente”. Com a palavra, Vereador
Geraldo Vicente Bertanha: “Senhor presidente, cumprimentos
feitos na primeira fala, gostaria apenas ressaltar ao pessoal do
Sol Nascente, reforçando o que Vereador Gerson comentou
aqui e comentamos na reunião das Comissões, se possível,
gostaríamos que vocês fizessem isso mesmo, que vocês
abraçassem o pessoal do São Francisco, todos conhecem o
trabalho que vocês fazem, tenho esse privilégio e participo
diretamente com vocês das festas que fazem e, aliás, adoro ir
lá para comer o frango e o porco, que você fazem e que é
maravilhoso e não prejudica em minha dieta, mas sempre que
vocês precisam de alguma coisa, vocês nos procura e não tem
como, votar é claro, todos estão aqui e conscientes de que é
necessário, mas gostaria de reforçar a colocação de Gerson,
para que ficasse um pouco mais forte, o pessoal do São
Francisco
precisa dessa colaboração e precisa dessa
experiência que vocês têm, para que lá também tenha um
pouco mais de segurança. Quanto ao eu voto, não preciso nem
falar, né?! Vocês podem contar comigo”. Com a palavra,
Vereador Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa noite a todos,
pessoal do Sol Nascente, logicamente, falando em vocês,
falamos também do São Francisco e que o Sol Nascente seja
luz para o São Francisco. Das últimas reuniões em que estive
lá, foi com o Comandante Peixoto, da Polícia Militar, os
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comandantes da Guarda Municipal e quando se fala em
monitoramento temos, também, que parabenizar o Vizinho
Solidário, a Guarda Municipal, a PM – Polícia Militar, pelo
apoio, pela orientação e lógico, pela organização, que vocês
têm demostrado, com a capacidade de planejamento, que isso
sirva de exemplo para o nosso Executivo. Vocês fazem um
trabalho de formiguinhas, mas, principalmente, com amor e o
que é mais importante, o tempo de vocês, exatamente às
21h15, na segunda-feira, a noite, vocês já trabalharam o dia
todo e mesmo assim vieram à Câmara Municipal, para dedicar
o seu tempo, representando aquela população, é o que ela
espera de nós, vereadores e espera, ainda mais, do senhor
prefeito, que ele e nós possamos ter vocês como exemplo e me
permitam uma observação, são quatro mulheres e três homens,
as mulheres dominarão o mundo e quanto mais tempo
demorarmos para entendermos que vocês estão no comando,
mais tempo sofreremos. Sejamos pessoas apaixonadas por
vocês, como vocês são por aquele local, pela casa de vocês.
Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês, que estão aqui,
e daquelas pessoas que não querem aparecer, aí entra a
vaidade novamente, todos são importantes, todos. Parabéns,
Deus abençoe a vocês e que a localidade de São Francisco
tenha vocês como parâmetro, que vocês os auxiliem, talvez já
tenham um caminho andado, só faltam algumas dicas,
algumas sugestões, para que eles não precisem gastar tanto
tempo, como aquelas pedrinhas que vocês precisaram passar
por cima, ou então juntar as mãos e tirá-las, juntos. Parabéns a
todos, que Deus abençoe a toda comunidade do Sol Nascente,
do São Francisco e minha querida Martim Francisco, pois lá
sou professor e tenho um carinho especial por todos e muitos
alunos moram também no Sol Nascente e no São Francisco.
Parabéns, meu voto, logicamente, é a favor, que Deus os
abençoe e até mais”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto
Tavares: “Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público
presente, pessoal do Sol Nascente, boa noite para vocês. Na
verdade, o que queria dizer, primeiramente, é lógico que
votarei favorável a prorrogação do prazo, para que vocês
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tenham mais anos de trabalho e quero dar os parabéns ao
trabalho que vocês fazem, estive presente em outros
momentos, participando muito no bairro e quando existia um
grupo de pessoas, para recuperação de dependentes químicos,
o CAIENA, eu participava muito e ia quase todos os dias, o
pessoal estava até querendo me expulsar do bairro, de tanto
que eu ia. Parabéns pelo trabalho e pelo exemplo de trabalho
que vocês têm pela associação, podem contar comigo na
votação e sempre, um grande abraço, fiquem com Deus”. Com
a palavra, Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite a
todos, novamente. Vocês já têm nosso carinho e acho que já
perceberam isso, com relação a esta Câmara e quero
parabenizar a vocês e sinto, por conta dos meus plantões
noturnos, por não poder estar mais presente nas festas e nas
reuniões que vocês realizam, porque são muito organizados e
isso agrega muito valor, para que confiemos e batalhemos por
vocês. Quero dizer que, sobre essa renovação, creio que ela
será unânime, pois é merecido e que vocês se fortaleçam cada
vez mais, contem conosco e contem comigo, vejo as postagens
de vocês, que são com comprometimento e entre termos
compromisso e sermos comprometidos, há uma grande
diferença, e vocês são comprometidos, meus parabéns e
contem comigo”. (Colocado a votos, em sessão de hoje, a
Câmara aprovou, em turno único, por unanimidade, o Projeto
de Lei nº 96/2019 e Emenda, do Prefeito Municipal); (à
sanção do Prefeito de Mogi Mirim). EM SEGUNDO TURNO:
“ex-vi” do disposto no inciso I, do Artigo 172 do
Regimento Interno. 02. Projeto de Lei nº 55, de 2019, de
autoria do Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães,
“instituindo a Carteira de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Município de
Mogi Mirim e dando outras providências”. Projeto de Lei nº
55 foi retirado, prejudicado por ausência do Vereador
Orivaldo Aparecido Magalhães, entrando em pauta na
próxima sessão. 03. 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

30

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

comissão de livre nomeação no âmbito do Poder Executivo e
Poder Legislativo ao Município de Mogi Mirim, e dando
outras providências”; (Colocado a votos, em sessão de hoje, a
Câmara aprovou, em segundo (2º) turno, por todos os
presentes, o Projeto de Lei nº 68/2019, do Vereador Tiago
César Costa); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). 04.
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”. Com a
palavra, Vereador Tiago César Costa: “Senhor presidente,
caros colegas vereadores, vereadoras, público ainda presente,
imprensa, estamos em votação, no segundo turno, deste
Projeto de Lei nº 74/2019, de minha autoria, que institui a
semana de combate às Fake News, as notícias falsas, a ser
comemorado no dia 1º de abril, um dia de combate às fake
news. Voltei a esta Tribuna para dar uma pincelada em uma
situação que foi colocada aqui pelo Vereador Cinoê Duzo, que
achei interessante, pois havia mentalizado, porém não falei na
semana passada. Estamos no mês do “Setembro Amarelo”, um
mês de combate e prevenção ao suicídio, uma das pragas do
nosso século XXI, por meio das redes sociais e até mesmo
essa compulsividade dos nossos jovens, das nossas crianças,
em estarem o tempo todo conectados, nós estamos o tempo
todo conectados e muitas vezes temos que nos policiar,
inclusive ocorreu até uma mudança no Instagram, não sei se
os senhores perceberam, não consta mais a contagem de
“likes”, apenas consta: “uma pessoas e outras”, isso foi
modificado por conta dessa competição devastadora, que está
entre nossos jovens e a própria sociedade, em quem tem mais
“likes”, mais visibilidade, quem tem mais ascensão na rede
social, o que acabava deixando o povo doente, essa é a
verdade. As fake news, Vereador Cinoê, o senhor bem
colocou, na semana passada, uma questão muito importante, a
qual não posso deixar de falar, pois, a intenção do projeto de
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lei também é levar para as escolas públicas e privadas,
inclusive em seu parágrafo primeiro consta sobre isso, assim
como as entidades civis, para se envolverem e para evitar o
cyber bullying, este feito de forma maciça, que de repente uma
criança é colocada em um grupo, de uma forma pejorativa, em
uma rede social, aquela situação vira uma chacota, de repente
cai na rede e é devastador. Muitas vezes a questão da “baleia
azul”, é uma fake news de tarefas plantadas na cabeça das
crianças inocentes, que podem destruir a vida, fazendo com
que se cortem, se joguem de prédios, forçando-as a fazerem
certas atividades e tarefas desafiadoras, que podem leva-las à
morte. Penso que é uma tarefa de nossa sociedade, não apenas
mogimiriana, como tarefa do povo brasileiro, como um todo,
de combater essas fake news, que se tornaram um mal para o
século 21, as notícias falsas e mentirosas se espalham como
pólvoras e quando você vai se atentar a isso, ela já devastou
uma família, uma criança já se suicidou, um jovem já se
suicidou, muitas vezes por conta dessa pressão social, das
redes e hoje, como agentes políticos, o senhor como professor,
outros professores que estão aqui, policial, cada um com seu
papel na sociedade, de evitar com que isso aconteça, penso
que é um projeto importante para nós, para a Câmara
Municipal, de Mogi Mirim, e para a cidade, em seus 250 anos,
para nos empenharmos e fazermos isso, criando mecanismos
nas escolas municipais, estaduais, levando esse projeto de lei
para fora de nossa Câmara Municipal, para que possa salvar
vidas, criando mecanismos nas cabeças das crianças e na
mente das famílias, de controle para esse tipo de situação, que
é combater as fake news, seja como “baleia azul”, cyber
bullying, seja nesse mês, tão importante, que é o “Setembro
Amarelo”, procure ajuda, não coloque um fim a vida, pois ela
é o maior presente de Deus, por isso agradeça a cada dia, se
você acordar respirando, procure ajuda psicológica,
psiquiátrica, não é vergonha para ninguém quando se passa
por um momento de depressão, de dificuldade. Conforme o
“setembro amarelo”, procure ajuda médica, tome remédio,
faça o tratamento e não coloque fim na sua vida, porque Deus
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a te deu e ajudará também a se levantar, assim como os
médicos, como uma ajuda profissional, não caia nessa cilada
de fake news, cyber bullying e vamos apoiar o “setembro
amarelo”. Muito obrigado, senhor presidente”; (Colocado a
votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, em segundo (2º)
turno, por todos os presentes, o Projeto de Lei nº 74/2019, do
Vereador Tiago César Costa); (à sanção do Prefeito de Mogi
Mirim). 05. Projeto de Lei nº 79, de 2019, de autoria do
Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, “declarando de
Utilidade Pública a Associação Projeto Ressuscita-me”.
(Colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, em
segundo (2º) turno, por todos os presentes, o Projeto de Lei nº
79/2019, do Vereador Samuel Nogueira Cavalcante); (à
sanção do Prefeito de Mogi Mirim). EM PRIMEIRO TURNO:
“ex-vi” do disposto no inciso I, do Artigo 172 do
Regimento Interno. 06. Projeto de Lei nº 71, de 2018, de
autoria do Vereador Manoel Eduardo P. da Cruz Palomino,
“dispondo sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do
Município de Mogi Mirim, de avisos com o número do Disque
Denúncia da Violência Conta a Mulher (Disque 180) ”. Com
pareceres das Comissões de Justiça e Redação; de Obras,
Serviços Públicos e Atividades Privadas e de Finanças e
Orçamentos. Ato contínuo, o Senhor Presidente da Câmara,
Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino,
solicitou ao 1º Vice-Presidente, Vereador Geraldo Vicente
Bertanha, que ocupasse a direção dos trabalhos. O Senhor 1º
Vice-Presidente ocupou a direção da Mesa e facultou o uso da
palavra ao Vereador Manoel Eduardo P. da Cruz Palomino:
“Quem acompanha viu que ultimamente houve um aumento
significativo no índice de criminalidade contra a mulher, com
o crescimento do feminicídio, na semana passada Vereadora
Sônia realizou uma audiência para tratar sobre esse tema, uma
audiência muito importante e meus parabéns, infelizmente não
pude comparecer, pois já tinha um compromisso, previamente
agendado, em São Paulo, por conta disto não pude chegar a
tempo. Como é de conhecimento de todos, há algum tempo
venho buscando formas de instituir, de outros projetos
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importantes, que tramitam por esta Casa, com a Patrulha
Maria da Penha e a Procuradoria Especial da Mulher, para que
possamos amenizar esses índices tão alarmantes de violência,
que só crescem em nosso município e região, ou melhor, em
todo nosso país. Esse projeto de lei, para instituir o Disque
180, é um número antigo, porém muitas pessoas não
conhecem e acabam não sabendo desse acesso, instituindo
essa lei, afixando nas repartições públicas e privadas,
podemos contar com uma maior divulgação e amenizar, de
alguma forma, esses índices, tão alarmantes, de violência
contra mulher. Tenho certeza que poderei contar com o apoio
de todos. Boa noite”. Novamente na direção dos trabalhos, o
Senhor Presidente Câmara, Vereador Manoel Eduardo P. da
Cruz Palomino, facultou o uso da palavra, a Vereadora Sônia
Regina Rodrigues: “Sobre esse projeto, quero parabenizar
também ao nosso presidente, por essa lei, que ela seja
realmente cumprida e que seja divulgada. Na semana passada
ocorreu uma audiência pública sobre a violência contra a
mulher e pudemos ver como elas não falam, como as mulheres
se calam, a cada 100 mulheres mortas, no estado de São Paulo,
apenas 4 procuraram pela delegacia, 96 delas morreram sem
nunca terem buscado por ajuda, por isso, que sejam motivadas
e que sejamos agentes multiplicadores, motivando essas
mulheres a buscarem algum tipo de ajuda e como já disse aqui
uma vez, a cada 4 mulheres, pelo menos uma já sofreu algum
tipo de violência, se cada um de nós, com certeza, ou
sabemos, ou não temos consentimento, mas alguma mulher,
do nosso lado, já sofreu a ação de algum homem, que foi
estúpido. Temos que realmente nos fortalecemos nisso, para
que seja denunciado, a vergonha não é da mulher agredida, a
vergonha é do agressor, seja ele quem for, deve ser
denunciado. Tem meu total apoio e espero que todos aqui
também, creio que todos apoiarão essa decisão, para que
possamos levar isso para frente e mudar esse quadro, que é
vergonhoso, pois é em nível mundial, o Brasil está em 5º lugar
no ranking de violência contra mulher e isso tem que acabar.
Obrigada e boa noite”. Com a palavra, Vereador Tiago César
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Costa: “Senhor presidente, esse projeto, de autoria de vossa
excelência, tem meu apoio, pois é de tamanha importância,
porque sabemos que ainda estamos em um país machista, onde
um homem acha que uma mulher é propriedade dele e tem o
direito de agredi-la, o que é um absurdo vermos esse tipo de
violência, que apenas cresce, aparentemente vemos algumas
divulgações, alguns trabalhos tentando conscientizar as
mulheres, criando alguns mecanismos como um botão
automático, no celular, há alguns projetos nesse sentido, que
acionariam diretamente a polícia militar, de uma forma mais
eficaz, para acabar prevenindo que essas mulheres fossem
espancadas e chegassem até a morte, por conta desses
agressores, os principais deles são os que estão dentro de
próprias casas, infelizmente a justiça é lenta e muitas vezes
ineficaz. Vejo algumas liminares em que o homem não pode
se aproximar da mulher, com distância de alguns metros, com
medidas restritivas de direitos, mas muitas vezes o agressor
não respeita e acaba assassinando, espancando, por esse
motivo precisamos urgentemente de mecanismos mais
eficazes em nossa justiça, medidas que realmente possam
coibir o agressor, partindo do momento em que ele agredir, ou
já constar alguma denúncia de alguma mulher, retirando-o da
sociedade, ser levado em custódia, algo mais agressivo, isso
necessitaria de uma lei federal, de uma mudança em nosso
código penal e de alguma forma a lei Maria da Penha está aí
para isso, mas muitas vezes é na prática que ela se torna um
pouco ineficaz, por conta da sobrecarga de nosso sistema, seja
ele da polícia civil, do estado de São Paulo, seja ele municipal,
ou federal. Parabéns, senhor presidente, por mais esse projeto,
tem meu total apoio, acho que as mulheres têm que sair do
anonimato, sim, batendo de frente com esses covardes, que
acham que elas são propriedades deles. Batam de frente,
disquem 180, sim, incentivem as mulheres a combaterem essa
criminalidade, essa agressão covarde desses medíocres, que se
acham os donos das mulheres e que isso seja para
conscientizar. Senhor presidente, parabéns por mais esse
projeto, que tem meu total apoio e voto favorável às mulheres
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e a vossa excelência, nesse projeto”. Com a palavra, Vereador
Luís Roberto Tavares: “Senhor presidente, senhores
vereadores e vereadoras, na verdade vim aqui para parabenizálo pelo projeto e hoje vi no Jornal da Tarde, na Globo, um
vídeo de uma mulher saindo de um veículo, porque encostou
em um outro, que estava estacionado em um local errado, o
cara estava errado e ainda deu um soco na cara dela, por isso
deve existir o disque denúncia, a mulher deve conter essa
ferramenta nas mãos, não apenas a mulher, mas a pessoa que
está com ela, como o filho, que devem ter esse número.
Parabéns por esse projeto, que é de grande utilidade, meu voto
é favorável, tem meu apoio e parabéns pela iniciativa”;
(Colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, em
primeiro (1º) turno, por todos os presentes, o Projeto de Lei nº
71/2018, do Vereador Manoel Eduardo P. da Cruz Palomino);
(à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). Finda a pauta constante
da "Ordem do Dia", o Sr. Presidente passou, desde logo, à
parte dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL",
conforme determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº
276/2010 (Regimento Interno vigente). Como o orador,
Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, desistisse da palavra,
ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora Sônia Regina
Rodrigues: “Gostaria agora de aproveitar e deixar um convite,
os vereadores aqui já foram convidados e a confirmação da
presença é até o dia 20, referente ao nosso primeiro (1º)
encontro de desenvolvimento turístico, da baixa mogiana, a
confirmação é até o dia 20 de setembro, direto no Centro
Cultural, o evento ocorrerá no dia 24 de setembro, das 13:30,
às 17:30, haverá umas quatro palestras e vocês poderão
escolher qual será melhor para vocês, contaremos também
com a presença de uma pessoa do Ministério do Turismo, o
convite está aberto para que vocês não esqueçam, será uma
forma de entendermos o funcionamento de nosso turismo e
como ele pode crescer, não esquecendo que entramos em um
destaque de nível nacional, mudamos nossa categoria, estamos
no caminho certo e Mogi Mirim está crescendo, obrigada”.
Com a palavra, Vereador Tiago César Costa: “Já
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cumprimentei a todos, boa noite, novamente. Hoje um projeto
de lei foi lido, o qual acabei de apresentar a esta Casa de Leis,
que é um presente para a população mogimiriana, como um
todo, e para nossa centenária Santa Casa, esta com seus 153
anos, durante este ano ficou uma discussão, com essa
intervenção judicial, na Santa Casa, e todo aquele tormento
que nós, vereadores, vivemos, muitos sofreram, eu também
sofri e creio também que chegaram pedidos de muitos, porque
a Santa Casa se encontrava em uma situação difícil. A
intervenção judicial foi boa, sim, para nós, para nossa
população e isso temos que reconhecer, porque senão nosso
povo estaria em uma situação muito pior e é difícil o que está
acontecendo na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, por
uma questão de demanda, que é muito grande,
sobrecarregando o sistema. Quando os postos de saúde
começarem a funcionar adequadamente e se cada um deles
tivessem se transformados em PSFs – Programa Saúde da
Família, o que é o ideal, assim como reabrir o do Gabrielzinho
e todos os outros postinhos de saúde, como PSFs, com quatro
profissionais em cada, com certeza desafogaria a UPA e não
estaríamos recebendo, como recebemos até hoje, reclamações
o tempo todo. Houve uma diminuição? Sim, deu uma certa
diminuída, vi nas redes sociais, nesta semana, que estava
pesado demais, com muitos xingamentos, o povo também não
tem paciência, a situação não é fácil, a população quer
atenção, em um momento de dificuldade, porque às vezes
necessitam de uma atenção especial e os médicos não os
fazem, mal olham na cara da população, atende de qualquer
jeito, sabemos que o povo precisa ser tratado com
humanização, a pessoa que está doente ela quer, no mínimo,
que o médico olhe nos olhos dela e fale o que ela tem, ou que,
no mínimo, ele pegue um aparelho de pressão e pergunte:
“qual é o seu problema”, é isso que está faltando, não sei se é
a formação médica, não sei o que está acontecendo com
nossos médicos. Lembro-me que minha falecida avó falava
com tanto carinho, da Doutora Cristina de Falco, que foi sua
cardiologista por tantos anos, a tratava tão bem, chegava a ir à
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casa dela para atende-la, assim como vários outros médicos,
conhecidos em Mogi Mirim, que iam de casa em casa para
fazerem um atendimento personalizado, humanizado, isso nós
perdemos, o dinheiro dominou tudo e a humanização ficou
longe do que é para ser, com o atendimento na saúde, como
um todo. Pensando em todo esse ocorrido contexto de guerra,
em que estamos atravessando e neste ano tão importante, com
os 250 anos, somos privilegiados, senhores vereadores e
vereadoras, por estarmos em uma data como esta, com os 250
anos se aproximando, senhor presidente, entregando, em
breve, a Medalha João Teodoro, para as várias personalidades,
em um total de 25 personalidades, as quais entregaremos essa
honraria, do tamanho que é, a Medalha João Teodoro, para
nossa Câmara, por ter recuperado tudo isso para nós e em um
momento tão importante, na história de Mogi Mirim. Graças a
Deus tenho esses companheiros, comigo, aqui, em que
estamos juntos, fazendo história, às vezes podemos nos
divergir em muitas coisas, brigar e discutir, no calor do
debate, cada um com um projeto, com uma história, com uma
bagagem, com um conhecimento e cada um com uma
formação, mas, vamos fazer história juntos, uma história
bonita para a população de Mogi Mirim, em seus 250 anos.
Conquistamos muitas coisas boas, também, para Mogi Mirim,
neste mandato também, do Prefeito Carlos Nelson, há de ser
reconhecido pela devastação do Furacão Stupp, que passou
por nossa cidade, tem-se que reconhecer, agora, os apoiadores
de Stupp já migraram para um novo apoio de candidatura e
virão com tudo, já há demagogias bravas aparecendo nas
fotinhas, abraçando candidato e eu só estou esperando o
momento certo, para colocar esse povo para correr, estou
esperando esse momento certo e espero que os vereadores
aqui também façam o mesmo, porque Stupp e sua cúpula,
podre, nunca mais, terá coragem de voltar com a propina no
bolso e financiar campanha, em Mogi Mirim? Pelo amor de
Deus, aqui, não, jacaré! Acho importante que os agentes
políticos, que aqui estão, não se enganem pelos cantos, com
dinheiro, que é roubado, do povo mogimiriano, gente que
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morreu às custas desse dinheiro, vai financiar campanha? Pelo
amor de Deus, fique com essa porcaria de dinheiro, sujo, que
está sangrando, escorrendo, do povo mogimiriano. Fiquemos
em alerta, esse projeto é um presente, para Mogi Mirim e para
nossa Santa Casa: “fica considerada a nomenclatura: Santa
Casa de Misericórdia, de Mogi Mirim, a fachada de seu
imóvel e a capela, como patrimônios históricos e culturais, de
natureza imaterial, do Município de Mogi Mirim”. Esse
projeto será construído a quatro mãos, os senhores e as
senhoras estão abertos para discutirem emendas e o que for
necessário, já enviei ao CEDOC – Centro de Documentação,
para que seja dado um parecer, já sentei com Milton Bonatti e
com a empresa INCS, para não atrapalhar em investimentos
privados, é um presente para os 250 anos, de Mogi Mirim, da
nossa Santa Casa. Muito obrigado, senhor presidente”. Como
os próximos oradores, Vereadores Alexandre Cintra e André
Albejante Mazon, desistissem da palavra, ocupou lugar, na
tribuna, o Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite a todos, mais uma
vez. Gostaria de tecer alguns elogios, primeiro ao Jornal O
Popular, estampando, em sua capa: “operação apreende 609
quilos de drogas”, quase uma tonelada de drogas, nas ruas,
meus parabéns à polícia, PM – Polícia Militar, GCM – Guarda
Civil Municipal, parabéns à Polícia Civil e à Sônia Modena,
representando aqui, parabéns, é um trabalho que não é
divulgado, mas que por meio do trabalho de inteligência, de
investigação, que com todas as dificuldades que vocês têm,
sinceramente, deveria ser estampado na primeira página, de
todos os jornais. Parabéns aos policiais, à inteligência da
polícia, parabéns à polícia, que tira leite de pedra, sem muitos
recursos, meus parabéns a todos e também ao Secretário de
Cultura, Marcos Dias, o evento, ocorrido ontem, “Viola no
teatro”, foi sensacional, valorizando a música raiz, a cultura e
toda sua expressão cultural, seja qual for a forma. A Comarca,
em seu caderno B, traz, para o pessoal que gosta de ser pai da
criança; “CCI – 40 anos de trabalho e amor”, 40 anos não são
40 dias, não são 40 semanas, não são 40 meses, são 40 anos ao
CCI – Centro de Convivência Infantil, as pessoas, que o
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Caderno B definiu muito bem: “de trabalho e de amor”, meus
parabéns, que Deus abençoe a essas pessoas, que realmente
não aprecem, mas fazem um trabalho de excelência. Jornal
Oficial de Mogi Mirim, parabéns! Muitas vezes rasguei esse
jornal, e com vontade, porque, Deus o livre, mas a matéria que
traz e a importância dela: “trânsito seguro: campanha prioriza
pedestres”, está aqui, temos que ter bom senso e tacar pedra,
por tacar, não adianta em nada, eu quero o bem para minha
cidade. Sobre o Departamento de Trânsito, na pessoa de nosso
amigo, Fábio Mota, parabéns por sua equipe, recebi muitas
reclamações por conta da altura do lombofaixa de pedestre,
mas isso contém uma medida oficial, correto?! Muitos me
questionaram sobre a altura e a colocação da faixa de
pedestres, em frente a Santa Casa, o questionamento foi o
seguinte: como é que uma pessoa, transportada na ambulância,
pode passar pela lombofaixa e não sofrer com aquele tranco?
Sei que isso, logicamente, reduz e é para isso que serve, para a
segurança dos pedestres, disse então que buscaria a resposta e
o senhor me deu, as lombofaixas seguem medidas oficiais,
então não será eu quem irá contra uma medida oficial, de um
órgão federal. A campanha prioriza e deve ser permanente,
essa é minha sugestão: que ela seja permanente, porque não
vemos um cadeirante passar pela lombada, é uma situação,
agora, quando ele tem a lombofaixa para transitar de um local
ao outro, é diferente, assegura-se esse tranco, em que uma
pessoa está dentro de uma ambulância e sendo assistida,
porém esse cadeirante não tem essa segurança em uma
lombada, mas tem em uma lombofaixa, o que é muito bom.
Para encerrar, como temos que prestigiar toda forma de
cultura, seja ela qual for, no mesmo local, duas coisas me
chamaram a atenção, tem circo de graça? Tem, sim, senhor, o
Jornal Oficial traz essa notícia e temos que divulgar, para
prestigiarmos aqueles artistas que estão lá, em frente ao Clube
Mogiano, parabéns a esse público heroico. Para fechar, nesse
mesmo local, com todo respeito, aí que entendi o que é uma
luz de led, em frente ao circo, na porta de entrada, olhei para a
luz que está lá e depois para a de led, que foi instalada na

40

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Avenida Adib Chaib, sem comparação, desculpe-me o
trocadilho, mas o pessoal do circo, realmente, deu um show,
de iluminação e espetáculo, sensacional, quase fotografei, na
verdade acho que vou fotografar e filmar aquela luz, aquilo
sim, a luz da Praça São José, Deus o livre. Para cravar a tampa
do caixão, obras de reforma do INSS – Instituto Nacional do
Seguro Social, não sei se é urgente, ou urgentíssimo, R$
150.000,00 daria para comprar o prédio, esse valor para
reformar! Melhor reformar o INSS ou construir um novo
posto de saúde? Muito obrigado, senhor presidente, meus
parabéns a todos e uma coisa importante, que eu havia
esquecido, Deus abençoe a todos os enfermeiros, médicos, da
área da saúde, Deus abençoe a todos”. Com a palavra,
Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Senhor presidente,
venho aqui para fazer um agradecimento em especial ao
Secretário de Serviços, porque há duas semanas, os senhores
que guardam seus veículos no estacionamento, se vocês
notaram, estava uma escuridão sem tamanho, estava
preocupado, porque o pessoal guardo seus carros, motos,
naquele local, apesar de termos um vigia, mas é um local
escuro e não dá segurança a eles. Reiterei o pedido e o
secretário, não apenas trocou as lâmpadas, como também
colocou lâmpadas de led, deixando o lugar extremamente bem
iluminado, por sinal e por esse motivo quero agradecer ao
Secretário de Serviços, pois ficou, realmente, muito bem
iluminado. Tem gente que não gosta de lâmpadas de led, não
posso fazer nada, porém eu gosto e ficou muito bom para dar
segurança. Vereador Fábio Mota, gostaria de pedir uma ajuda
para você, pois isso vem acontecendo muito na cidade, acabei
de receber aqui um pedido, o pessoal faria a final do
campeonato, no domingo, no Tucura, por enquanto o pessoal
da Mogi Play não poderá fazer, porque todas as fiações do
local foram roubadas, roubaram tudo, todas as fiações da
cabine de imprensa, por isso queria ver com você se há a
possiblidade de providenciar, estou aqui fazendo o pedido ao
vivo, aliás, também nas Três Marias, de novo, roubaram a
fiação de lá, é difícil, porque você vem aqui e cobra, o pessoal
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vai lá, faz o serviço e uns malfeitores vão lá e acabam
prejudicando a comunidade. Quero aqui agradecer ao Zé
Paulo e fazer essa solicitação, não sei se é com você, Fábio,
mas que você nos ajude, para que possamos ter tudo legal na
final do campeonato de domingo. Quero também agradecer e
parabenizar Marcos Dias dos Santos, realmente, falei para ele
em meu programa, no outro dia, que descobri seu outro viés,
achei que ele era para o esporte, sempre foi, mas, de repente, é
a cultura que está no sangue dele, ele trouxe um show ontem,
que começou, falo porque ontem cheguei, às 11:30 e fui
embora, às 20:30, fiquei com as pernas inchadas, de tanto ficar
lá, mas fiquei porque estava muito bom e para quem gosta de
música raiz, realmente, é um espetáculo raro, em Mogi Mirim,
e ainda, de graça. As pessoas ficam cobrando, nas redes
sociais, que alguém está pagando, precisamos então descobrir
quem está pagando, porque ali ninguém paga, pois é de graça,
para o povo é. Meus parabéns ao Marquinhos e agora vem aí o
Bem Mogi e, segundo me falaram, vem um grupo de pagode,
de samba e pagode, contarei porque depois o farão lá na
frente, serei o pai original da criança, dizem que o pessoal do
Fundo de Quintal vem aí, se for, estamos bem, né,
Alexandre?! Obrigado, senhor presidente e boa semana para
todo mundo”. Com a palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi
Júnior: “Senhores vereadores, venho a esta Tribuna para falar
de um requerimento, que foi aprovado hoje, até foi citado pela
Vereadora Maria Helena, onde peço ao Executivo a indicação
e autorização para a implantação de um monumento alusivo à
imigração italiana. Foi uma conversa que tivemos com Paulo
Longato, ele já tinha esse projeto em mente, e vimos pela
Legislação Municipal, que temos o Pátio dos Italianos e o dia
do imigrante italiano, são leis de 2002 e 2008,
respectivamente. Nada mais justo que, nesses 250 anos,
tenhamos também uma menção a todos os povos que
construíram esta cidade. Achei a ideia fantástica, já vi em
muitos municípios e eu, como descendente de italiano,
também fiquei emocionado com a ideia dele e com sua
vontade, em implantar esse monumento, confeccionado por

42

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ele mesmo. Estou encaminhando esse projeto ao Executivo,
para que seja analisado, lógico, supervisionado pelo Poder
Público, através dos Conselhos, peço também que o Conselho
Municipal de Cultura e Turismo se manifestem, para que no
Pátio dos Italianos esse projeto posso estar concretizado,
possivelmente no ano que vem. Acho que é uma forma de
valorizar os povos e uma homenagem a todos os imigrantes,
em especial aos italianos, que acredito que foram os que mais
vieram, pela estação, no final do século XVIII, vindos a Mogi
Mirim, inclusive todos os meus antecedentes, todos meus
antepassados, imigrantes italianos, de todas as famílias a qual
faço parte. Gostaria também de falar da indicação que fiz hoje,
referente ao boletim escolar eletrônico, pois muitas cidades
implantaram esse sistema, peço então para que a Educação
possa estudar e implantar, para que os pais possam
acompanhar as notas, a evolução dos alunos, acho que é uma
ideia fantástica e que poderia ser implantado no Município de
Mogi Mirim, acho que a Educação tem condições e peço,
então, para que ela possa implantar esse boletim eletrônico.
Também fiz um requerimento, a pedido do presidente da
ACOJAMBA – Associação Comunitária Jardim Maria Beatriz
e Adjacências, André Teodoro, conversei até com Osvaldo
Dovigo, há alguns campos que não possuem o bar, sem a
possibilidade de venda de lanche, por exemplo, tanto em
questão de lanchonete, como bar, assim como tem no Tucura,
no Sana Cruz, no campo do Mirante, são licitações públicas,
feitas. Por esse motivo peço, por meio de requerimento, que o
município estude essa possibilidade de ampliação, já que na
ACOJAMBA está ocorrendo, o que não existia no passado,
mas agora existe, os jogos oficiais, do campeonato amador e
outros, que estão acontecendo na zona Sul, de nossa cidade.
Para terminar, senhor presidente, fico feliz com o
encaminhamento do senhor prefeito, de um projeto de lei, de
doação ao ICAA – Instituição de Incentivo à Criança e ao
Adolescente de Mogi Mirim, falamos muito da importância
das instituições em nossa cidade, ele então vem com um novo
desafio, de implantar uma filial, na zona Leste, entre o NIAS e
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o Caic, fazendo parte da revitalização daquele espaço, que
tanto falam e pedem os vereadores, principalmente do NIAS.
O ICAA vem então com essa proposta, de fazer essa filial,
para atender os jovens, os adolescentes, as crianças, da região
da zona Leste. Deliberaremos esse projeto nas próximas
sessões, mas desde já, minha atenção e meus parabéns à
entidade, por esse novo empreendimento social, que teremos
na zona Leste”. Com a palavra, Vereador Jorge Setoguchi:
“Boa noite a todos e a todas, quero convidar a todos, pois
amanhã ocorrerá a reunião do CONSEG – Conselho de
Segurança, quero convidar a população e todos os vereadores
aqui presentes, será uma reunião muito importante e Soninha
sempre está presente, precisamos que todos participem para
sempre melhoramos a segurança de nosso município.
Obrigado e boa noite a todos”. Com a palavra, Vereador Luís
Roberto Tavares: “Senhor presidente, senhores vereadores,
ontem, no domingo, fui passear com minha família, no Teatro
de Arena, por esse motivo, vim à Tribuna para dar os parabéns
à administração, por essa parte da cultura, quem esteve lá
ontem ganhou e quem não esteve, perdeu, porque, nós,
mogimirianos, somos do interior de São Paulo, bem ao lado do
sul de Minas, eu vim da roça e tem tudo a ver com a música de
viola. Meus parabéns ao Marcos, Secretário de Cultura, por
ontem e pela excelente programação e uma grande
curiosidade, ontem, no teatro, apareceu um senhor com um
disco, de 50 anos atrás. Quando Mogi Mirim completou 200
anos, foi lançado um disco, em comemoração aos 200 anos, de
Mogi Mirim, são várias duplas sertanejas e a única dupla que
estava naquele disco era Mogiano e Mogianinho, que cantam
até hoje. Ontem conversei com ele e pena que não pude ouvir
a dupla mogimiriana cantar, porque fui assistir à final do
Tucurense e Vila Chaib, no Parque da Imprensa. Parabenizo a
todos os envolvidos, que fizeram acontecer o Viola, no Teatro
de Arena, meus parabéns a todos, eu e minha família toda
adoramos. Falando em futebol, ontem me perguntaram, para
quem eu estava torcendo, entre o Tucurense e Vila Chaib, não
mentirei, mas ontem torci para o empate, para que o segundo
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jogo, que ocorrerá no Tucura, seja mais emocionante,
logicamente, sou da zona Leste, o Vila Chaib, da zona Leste,
vamos torcer para que seja um bom jogo e na decisão
estaremos lá, em campo, falo porque participo bastante e
juntamente com os times. Convido a todos os vereadores,
quem nunca foi em um jogo de futebol, ou quem já vai e já é
da prática, que acompanha o futebol amador de Mogi,
estaremos lá. Hoje assisti ao jogo do período da manhã, dos
times: Lan House e JS, esse da zona Leste, meus parabéns a
todos, o jogo do período da manhã foi muito bom. Estamos
acompanhando todo o trabalho, feito pela LIFAMM – Liga de
Futebol Amador de Mogi Mirim, que não está bem e
percebemos, quando estão em campo, todos os times estão
reclamando, já que é feito e realizado pela administração da
LIFAMM. Um grande abraço a todos, domingo estaremos na
final”. Como os próximos oradores, Vereadores Marcos
Antônio Franco e Maria Helena Scudeler de Barros,
desistissem da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador
Moacir Genuário: “Mais uma vez, boa noite a todos. Queria,
primeiramente, comentar a respeito do que Cinoê citou, a
respeito do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. A
agência de São João da Boa Vista havia me procurado, assim
como procuraram Gérson, no começo, que inclusive
participamos da conversa, no gabinete, para que algo fosse
providenciado, porque o INSS tinha tudo para sair de Mogi
Mirim e ir para Mogi Guaçu, tanto é que alguns serviços já
foram para lá, após, agora, com o aluguel desse lugar, o qual
foi reformado, que voltará para Mogi Mirim, por esse motivo,
quase perdeu a concessão do INSS, foi apenas para lhe
explicar, porque, na realidade, temos que ser justos. Esse
pessoal de São João da Boa Vista procurou Gérson e eu, o que
foi uma solução de imediato, que tiveram que resolver, para
que a cidade de Mogi Mirim não perdesse o INSS. Na fala do
Vereador Tiago Costa, sobre a ida a Brasília, quero apenas
complementar sua fala, pois algo passou despercebido.
Deixamos um pedido com Deputado Baleia Rossi, para o Lar
Emanuel, deixamos um pedido para que pudesse vir e para
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que conseguíssemos algo para o Lar Emanuel, apenas para
lembrar e complementar aquilo que Vereador Tiago falou
anteriormente. Outra coisa, senhor presidente, temos o
orçamento impositivo e temos o prazo até amanhã, mas temos
dificuldade em falar com o secretário, tentamos ligar e
nenhum deles nos atende para nos dar uma orientação, de
como fazer, veja, pelo menos, se há como prorrogar esse
prazo, por mais alguns dias, para que possamos fazer, porque
é o dia todo tentando falar com ele e não conseguimos,
queremos tirar algumas dúvidas e algumas informações, a
respeito do orçamento, porque sabemos que temos um prazo
para isso, mas o próprio secretário não facilita um pouco, para
que possamos, realmente, fazermos tudo dentro da lei,
logicamente, porque estou com dificuldade, por não conseguir
falar hoje com ninguém. Que possamos ter um prazo e que os
secretários nos atendam, para que possamos definir algo, em
conjunto. Por enquanto é só, muito obrigado e uma boa
semana a todos”. Como não houvesse mais oradores inscritos
para falar em “Explicação Pessoal”, o Sr. Presidente
determinou fosse guardado um respeitoso MINUTO DE
SILÊNCIO pelo passamento dos senhores Ana Francisca
Lichtscheidl Maretti, Paulo César Andrade e Carmem
Mistretti Furlan. 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 22h42 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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