CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA (31ª) SESSÃO ORDINÁRIA

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

Aos vinte e três 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 primeira (31ª) 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 20 de setembro de 2019. Às 18h30, feita a primeira
chamada nominal dos Srs. Vereadores pelo 1º Secretário, nos
termos do disposto no Artigo 109, da Resolução nº 276, de
2010 (Regimento Interno vigente) e se constatando haver
número legal para o início dos trabalhos, conforme dispõe o
Artigo 106, da já citada Resolução, eis que se encontravam
presentes os Srs. Vereadores: Alexandre Cintra (01), André
Albejante Mazon (02), Cinoê Duzo (03), Cristiano Gaioto
(04), Fábio de Jesus Mota (05) Geraldo Vicente Bertanha
(06), Gérson Luiz Rossi Júnior (07), Jorge Setoguchi (08),
Luís Roberto Tavares (09), Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino (10), Marcos Antônio Franco (11), Maria Helena
Scudeler de Barros (12), Moacir Genuário (13), Orivaldo
Aparecido Magalhães (14), Samuel Nogueira Cavalcante (15),
Sônia Regina Rodrigues (16) e Tiago César Costa (17),
conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas apostas na
Folha de Presença - Registro de Comparecimentos e Faltas
dos Srs. Vereadores às Sessões da Câmara, anexa ao final da
presente ata, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos da
presente sessão. Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo
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Único, do Artigo 106, da citada Resolução, convidou o
Vereador Samuel Nogueira Cavalcante para que procedesse a
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Cumprida dita
providência, o Presidente deu ciência à Casa e submeteu à
apreciação do Plenário, na forma do inciso I do artigo 156;
combinado com os artigos 81, I, “a”, e 167 todos da
Resolução nº 276, de 09 de novembro de 2010 (Regimento
Interno vigente), o Requerimento nº 531/2019, de Justificativa
de Falta, por doença, conforme atestado médico anexo, do
Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, para a Trigésima
(30ª) Sessão Ordinária, do terceiro ano da décima sétima
legislatura, programada para a presente data, pedido que foi
aprovado, unanimemente, pelos vereadores presentes. Na
sequência, o Presidente deu ciência à Casa, através de leitura,
do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05 (CINCO) DE 2019,
“de Sessão Extraordinária”, assim redigido: “VEREADOR
MANOEL
EDUARDO
PEREIRA
DA
CRUZ
PALOMINO, Presidente da Câmara Municipal de Mogi
Mirim, Estado de São Paulo etc., no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 117 da Resolução nº 276, de 09
de novembro de 2010 (vigente Regimento Interno). DECIDE
convocar SESSÃO EXTRAORDINÁRIA da Câmara
Municipal para o dia 23 de setembro de 2019, segunda-feira,
logo após o encerramento da 31ª Sessão Ordinária, destinada
na “Ordem do Dia” à discussão e votação da seguinte matéria:
EM SEGUNDO TURNO “ex-vi” do disposto no inciso I, do
Artigo 172 do Regimento Interno: 01. 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”. Ficam, pois, os (as) Senhores (as)
Vereadores (as), notificados (as) da Sessão Extraordinária em
questão, nos termos regimentais. Dado e passado nesta cidade,
na Secretaria da Câmara Municipal, em 23 de setembro de
2019. VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA
CRUZ PALOMINO. Presidente da Câmara”. Dando por
iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.
Presidente deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte
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matéria: 1. Projeto de Lei nº 103, de 2019, de autoria do
Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado
de Mensagem nº 82/2019, datada de 12/09/2019, objeto do
Ofício nº 82/2019, de igual data, “dispondo sobre alteração da
composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher,
reestruturado pela Lei Municipal nº 5.828, de 29 de novembro
de 2016”; (ao exame das Comissões Permanentes, conforme
Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 2. Projeto de Lei nº
104, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos
Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº 74/2019,
datada de 12/09/2019, objeto do Ofício nº 74/2019, de igual
data, “dispondo sobre alteração da Lei Municipal nº 5.922, de
17 de julho de 2017, e dá outras providências”; (ao exame das
Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do
Regimento Interno); 3. Projeto de Lei nº 102, de 2019, de
autoria do Vereador Cristiano Gaioto, “instituindo o programa
de Adoção de EMEBs – Escolas Municipais de Ensino Básico
e CEMPIs – Centros Educacionais Municipais de Primeira
Infância da Rede Municipal de Ensino e dá outras
providências”; (ao exame das comissões permanentes); 4.
Projeto de Lei nº 106, de 2019, de autoria do Vereador Tiago
César Costa, “dando denominação oficial à Rua 21, localizada
no Loteamento Parque das Laranjeiras, de rua Albina
Machado Costa”; (ao exame das comissões permanentes).
Ainda com os Ofícios n.º 82 e 74/2019, o Sr. Prefeito Carlos
Nelson Bueno solicitou fossem os Projetos de Lei n.º 103 e
104/2019 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 524/2019 - Assunto:
REQUEIRO AO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO, ESTUDO JUNTO ÀS SECRETARIAS
COMPETENTES PARA A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) JUNTO
AO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE
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LOCALIZADO À AVENIDA SANTO ANTONIO, CENTRO
DE MOGI MIRIM. Autoria: CINOÊ DUZO. Requerimento Nº
525/2019 - Assunto: Convocar o Senhor Carlos Roberto
Ferreira, Presidente da SESAMM – Serviço de Saneamento de
Mogi Mirim, para que compareça a Sessão de Câmara no
próximo dia 07 de outubro (segunda –feira), ás 18h30 para
prestar esclarecimentos sobre a SESAMM. Autoria: MARIA
HELENA SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº
527/2019 - Assunto: REQUER INFORMAÇÃO DO EXMO.
SR. PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO
SOBRE A UTILIZAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO
CARLOS DE OLIVEIRA COMO MEIO PARA
PULVERIZAR A GRANDE DEMANDA QUE HOJE
SUPERLOTA A RODOVIA NAGIB CHAIB NOS
HORÁRIOS DE PICO Autoria: MARCOS ANTONIO
FRANCO. Requerimento Nº 528/2019 - Assunto:
REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO, INFORMAÇÕES E PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARA PEDESTRES NA
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, NO BAIRRO
PICHATELLI. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento
Nº 529/2019 - Assunto: REQUEIRO QUE OFICIE O
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDO
SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DE
SEU PRESIDENTE EXECUTIVO SENHOR FELIPE
SABARÁ, SOBRE A POSSIBILIDADE DE DOAÇÃO DE
UM KIT DE FANFARRA PARA O CRAS – LESTE DE
MOGI MIRIM. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR.
Requerimento Nº 530/2019 - Assunto: REQUEIRO QUE
SEJA ENCAMINHADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO ARQUITETO DR. CARLOS NELSON BUENO,
MINUTA (EM ANEXO) DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI
MUNICIPAL Nº 5.760 – DE 11 DE MARÇO DE 2016 QUE
DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA QUEIMA DE LIXO
DE QUALQUER MATERIAL ORGÂNICO NA ZONA
URBANA DO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autoria: GERSON LUIZ
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ROSSI JUNIOR. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador
Gérson Luiz Rossi Júnior, solicitando, votação em bloco para
a leitura e votação de todas as moções, o que foi aprovado, por
unanimidade, pela Casa. Na sequência, o Sr. Presidente deu
por aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes
INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:
Indicação Nº 769/2019 - Assunto: Indica-se ao Senhor
Prefeito Carlos Nelson Bueno, por meio da Secretaria
competente, providências para reparos e manutenção nas
calçadas da área central, jardim velho e adjacências.
Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Indicação Nº 770/2019 Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria
competente, a possibilidade de construir calçada na área verde
ao lado do CEMPI “Michele Lucon’’ no Seac. Autoria:
FABIO DE JESUS MOTA. Indicação Nº 771/2019 Assunto: INDICO AO ILUSTRÍSSIMO SR. PREFEITO
ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, PARA QUE
PROVIDENCIE A LIMPEZA DO REFERIDO TERRENO
LOCALIZADO NA IMPORTANTE E MOVIMENTADA
AVENIDA JUCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA
ENTRE OS PRÉDIOS RESIDÊNCIAS CIDADES DE
EUROPA E LHAS DO BRASIL. Autoria: GERSON LUIZ
ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 772/2019 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA DOUTOR ULHÔA CINTRA,
LOCALIZADA
NO
CENTRO.
Autoria:
JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 773/2019 - Assunto: INDICO
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE
A LIMPEZA DO BUEIRO LOCALIZADO NA ESQUINA
DA AVENIDA JORGE TIBIRIÇÁ COM A LADEIRA SÃO
BENEDITO, EM FRENTE AO TRADICIONAL BAR DO
GESO. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação
Nº 774/2019 - Assunto: INDICO AO ILUSTRÍSSIMO SR.
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PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO,
PARA QUE ATRAVÉS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
NOTIFIQUE O PROPRIETÁRIO
DO TERRENO
LOCALIZADO NA FINAL DA RUA ANTONIO PINTO NO
JARDIM MURAYAMA I PARA FECHAMENTO DE AREA
A FIM DE EVITAR DEPOSITO DE LIXO E
CONSEQUENTE QUEIMADAS CLANDESTINAS. Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 775/2019 Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, REALIZE MANUTENÇÃO NA ESTRADA
ORLANDO ARRUDA NO JARDIM AEROPORTO. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 776/2019 Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
ESTUDOS
PARA
A
INSTALAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM
FRENTE A IGREJA REUNIDOS PELA VERDADE, NA
RUA SANTOS DUMONT EM FRENTE AO NÚMERO 743.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº
777/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
MANUTENÇÃO NA RUA JOSÉ FELÍCIO, NO PARQUE
DAS
LARANJEIRAS.
Autoria:
LUIS
ROBERTO
TAVARES. A seguir, o Senhor Presidente submeteu à
apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes
MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa):
Moção Nº 280/2019 - Assunto: Votos de Congratulações e
Aplausos, ao Centro de Convivência Infantil (CCI) de Mogi
Mirim, em comemoração aos 40 anos de trabalho e amor às
nossas crianças, comemorado no dia 12 de setembro de 2019.
Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 281/2019 Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE
SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DO SENHOR
FRANCISCO NOGUEIRA, OCORRIDO NO DIA 06 DE
SETEMBRO DE 2019. Autoria: SÔNIA REGINA
RODRIGUES. Moção Nº 282/2019 - Assunto: MOÇÃO DE
PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO
FALECIMENTO DO SENHOR MÁRCIO DONIZETE
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PEREIRA, OCORRIDO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE
2019. Autoria: MOACIR GENUARIO. Moção Nº 283/2019 Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE
SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DO SENHOR CARLOS
DONIZETE AMARAL, OCORRIDO NO DIA 16 DE
SETEMBRO DE 2019. Autoria: MOACIR GENUARIO.
Moção Nº 284/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO
FALECIMENTO DA SENHORA JOANA BUENO DO
PRADO, OCORRIDO DIA 11 DE setembro DE 2019
Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Moção Nº 285/2019 Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS
À SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
(SEJEL), EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, PELA ABERTURA E ORGANIZAÇÃO DOS
JOGOS ESCOLARES DE MOGI MIRIM - JEMM JOGOS
ESCOLARES 2019. Autoria: MOACIR GENUARIO. Moção
Nº 287/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO
DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA
CECILIA MANARA GUARNIERI, OCORRIDO DIA 19 DE
setembro DE 2019. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER
DE BARROS. Moção Nº 288/2019 - Assunto: MOÇÃO DE
PESAR
COM
MINUTO DE SILÊNCIO PELO
FALECIMENTO DO SENHOR LAURO GUARNIERI,
OCORRIDO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019. Autoria:
MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Moção Nº
289/2019 - Assunto: Moção de pesar com um minuto de
silêncio pelo falecimento do senhor Antônio Augusto Campos
Filho, o Dú da Funerária São Luiz, ocorrido em 17 de
setembro de 2019. Autoria: GERALDO VICENTE
BERTANHA. Moção Nº 290/2019 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PELA 3ª AÇÃO DE
CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DE TRÂNSITO E SIMULADO DE MÚLTIPLAS VÍTIMAS,
AO SAMU, CORPO DE BOMBEIROS, UPA, SANTA
CASA, HOSPITAL 22 DE OUTUBRO, GUARDA CIVIL
MUNICIPAL, POLÍCIA MILITAR, ESCOLA TÉCNICA
ESTADUAL (ETEC) PEDRO FERREIRA ALVES, E
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FACULDADE PROFESSOR FRANCO MONTORO DE
MOGI GUAÇU Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Moção
Nº 291/2019 - Assunto: VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E
APLAUSOS, À ALUNA DO 9º ANO DA EMEB
“HUMBERTO BRASI” GIULIANA MARIA VANUCCI,
CLASSIFICADA PARA A SEMIFINAL DO CONCURSO
DE REDAÇÃO “EPTV NA ESCOLA 2019”. Autoria:
CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 292/2019 - Assunto:
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS, AO
ALUNO DO “COLÉGIO OBJETIVO”, MATHEUS DIOGO
BUZELLI, CLASSIFICADO PARA A SEMIFINAL DO
CONCURSO DE REDAÇÃO “EPTV NA ESCOLA 2019”.
Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 293/2019 Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS
PELO 60º ANIVERSÁRIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE
DEUS MINISTÉRIO DO BELÉM DE MOGI MIRIM/SP,
PARABENIZANDO TODOS OS MEMBROS DESTA
RENOMADA IGREJA, NA PESSOA DO PASTOR
PRESIDENTE E ESPOSA: PR. ANGELO MONTEIRO
GALVÃO E IRMÃ JUCÉLIA GALVÃO QUE TAMBÉM
COMEMORARAM ANIVERSÁRIO NO CULTO DE
CELEBRAÇÃO REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 14 DE
SETEMBRO DE 2019.
Autoria: MOACIR GENUARIO.
Moção
Nº
294/2019
Assunto:
VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS, ÀS PROFESSORAS
“BIANCA GOMES DE ANDRADE” E “ROSA
CAVENAGHI”, EDUCADORAS QUE TIVERAM PAPEL
FUNDAMENTAL, PARA QUE OS ALUNOS MATHEUS
DIOGO E GIULIANA MARIA, ALCANÇASSEM A
SEMIFINAL DO CONCURSO DE REDAÇÃO “EPTV NA
ESCOLA 2019”. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº
295/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM
MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO
SENHOR MÁRCIO DONIZETE PEREIRA, OCORRIDO
DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Moção Nº 299/2019 - Assunto: MOÇÃO
HONROSA DE APLAUSOS PARA A APM –
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ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA, O CLUBE
MOGIANO E O CORAL DA UNICAMP ZÍPER NA BOCA
PELA REALIZAÇÃO DA NOITE CULTURAL NO DIA 20
DE SETEMBRO NO CLUBE MOGIANO DE MOGI
MIRIM. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº
300/2019 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS
PARA A FREE PLAY E SEJEL – SECRETARIA DE
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PELA CONQUISTA
DAS 14 MEDALHAS NO TORNEIO REGIONAL PETIZ A
SÊNIOR REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO NO
CLUBE DE LIMEIRA. Autoria: ALEXANDRE CINTRA.
Moção Nº 302/2019 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE
APLAUSOS PARA A COMPANHIA DE DANÇA FORÇA G
PELO ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DE TRABALHO EM
PROL DA CULTURA MOGIMIRIANA COMEMORADO
COM O FESTIVAL “ETERNAMENTE” NOS DIAS 13 E 14
DE SETEMBRO. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção
Nº 303/2019 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE
APLAUSOS PARA A LYRA MOJIMIRIANA PELO 1º
FESTIVAL DA PRIMAVERA NO DIA 22 DE SETEMBRO
NO TEATRO DE ARENA DE MOGI MIRIM. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 304/2019 - Assunto:
MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA A
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MOGI
MIRIM, PARA OS ARTISTAS CRAVEIRO E CRAVINHO,
MOGIANO E MOGIANINHO, MOCOCA E PARAÍSO,
IRMÃOS MARONI, PEDRO E PEDRINHO, MAYARA
GÓIS, PEDRO VIOLEIRO, ORQUESTRA MOJIMIRIANA
DE VIOLA CAIPIRA PELO “VIOLA NO TEATRO” NO
DIA 15 DE SETEMBRO NO TEATRO DE ARENA. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 305/2019 - Assunto:
MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA A ROSANA
BRONZATTO, TÓRIDE CELEGATTI E ACIMM –
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MOGI
MIRIM PELA EXPOSIÇÃO CULTURAL PINTACA E
TÓRIDE “RECORTES DE UMA VIDA” NO DIA 18 DE
SETEMBRO À 31 DE OUTUBRO NA SEDE DA ACIMM

9

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

DENTRO DAS FESTIVIDADES DE 250 ANOS DE MOGI
MIRIM. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº
306/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM UM
“MINUTO DE SILÊNCIO” PELO FALECIMENTO DA
SENHORA SÔNIA ALBINO DE LIMA AOS 67 ANOS.
Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº
307/2019 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS
PARA A LYRA MOJIMIRIANA, TIRO DE GUERRA,
CORAL DA MELHOR IDADE, GRUPO DE ESCOTEIROS
“VALENTINO BALESTRO”, ESCOLAS ESTADUAIS,
ORDEM DEMOLAY, ORQUESTRA MOGIMIRIANA DE
VIOLA CAIPIRA, GCM – GUARDA CIVIL MUNICIPAL E
GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PELA PARTICIPAÇÃO
NO ATO SOLENE ALUSIVO AO DIA 7 DE SETEMBRO,
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA PRAÇA RUI
BARBOSA DE MOGI MIRIM. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. A seguir, o Sr. Presidente colocou à disposição dos
Srs. Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios
n.º. 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509,
1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519,
1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528,
datados de 18, 19, 20 e 23 de setembro de 2019, todos
subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, José
Augusto Francisco Urbini, respectivamente, respondendo a
respeito da Indicação nº 750/2019; Indicação nº 761/2019;
Indicação nº 753/2019; Indicação nº 759/2019; Indicação nº
760/2019; Indicação nº 755/2019; Requerimento nº 510/2019;
Indicação nº 763/2019; Indicação nº 754/2019; Indicação nº
684/2019; Indicação nº 685/2019; Indicação nº 482/2019;
Requerimento nº 504/2019; Indicação nº 721/2019;
Requerimento nº 508/2019; Indicação nº 530/2019;
Requerimento nº 499/2019; Indicação nº 660/2019; Indicação
nº 708/2019; Indicação nº 709/2019; Indicação nº 491/2019;
Indicação nº 466/2019; Indicação nº 481/2019; Indicação nº
480/2019; Indicação nº 479/2019; Indicação nº 517/2019;
Requerimento nº 417/2018; Requerimento nº 419/20185, desta
Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos Senhores
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Vereadores interessados); Ofício circular s/nº, datado de 20 de
setembro de 2019, subscrito por Sr. Éderson Ferreira, Gerente
de Relacionamento do Banco do Brasil, “comunicando a
efetuação, no dia 21 de junho de 2019, liberação de recursos
financeiros para o Município de Mogi Mirim no âmbito do
contrato de Financiamento – Programa de Modernização da
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais
Básico – PMAT nº 40/01612-9, de 18 de maio de 2016, no
valor total de R$ 244.400,00(duzentos e quarenta e quatro mil
e quatrocentos reais)”; (arquive-se após dar ciência à
Contabilidade); Ofícios CT LLLBA#A-04360/2019, datados
de 16 de setembro de 2019, subscrito por Luiz Eduardo
Daruiz Correa, Gerente de Articulação Regional São
Paulo/Sul, “informando a respeito do Ofício nº 294/2019 de
13/08/2019 no Requerimento nº 447/2019, desta Edilidade”;
(arquive-se, após dar ciência ao Vereador Fábio de Jesus
Mota). 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 o próximo orador,
Vereadora Sônia Regina Rodrigues, desistisse da palavra,
ocupou lugar na tribuna, o Vereador Tiago César Costa: “Boa
noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores,
vereadoras, público presente, imprensa, internautas. Hoje
gostaria de falar, primeiramente, sobre uma questão
importante, relacionado a saúde, de Mogi Mirim. Nesta
semana recebi muitas reclamações sobre o raio-x, sabemos
que o que está na UPA – Unidade de Pronto Atendimento,
está quebrado e o da Santa Casa também esteve, por alguns
dias, deixando a cidade descoberta, com relação a esse tipo de
exame. Gostaria de pedir à Secretária de Saúde e ao prefeito
que tomem providências urgentes, para sanar esse problema
gravíssimo da população, que é o atendimento ao munícipe.
Como as ambulâncias levarão, todos os dias, 50 ou 60
pessoas, indo e voltando da Santa Casa para a UPA e viceversa? Não sei nem se os motoristas têm condições de fazerem
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isso, também não sei se estão fazendo horas extras ou se estão
sobrecarregados com muitos horários, acho que deveriam
tomar providência com relação a isso porque vários munícipes
me procuraram neste fim de semana, reclamando sobre essa
questão e espero que o prefeito e a Secretária Flávia Rossi
tomem providências. Queria falar sobre uma situação ocorrida
nesta semana que comprova, judicialmente, no Poder
Judiciário, que o Prefeito Carlos Nelson tentou travar o Morro
do Sol por birra com relação ao Morro Vermelho II, que é de
sua propriedade e a Prefeitura de Mogi Mirim, na pessoa do
senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno tem uma decisão
desfavorável liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo. A
relatora chama-se Paola Lorena e essa decisão saiu no último
dia 20 de setembro de 2019 em que foi favorável a associação
do Morro do Sol porque o prefeito tentou travar a construção
das casas, no loteamento Morro do Sol. O prefeito não
contente com o que havia já tentado em travar as obras por
ciúmes do Morro do Sol e porque a venda do Morro Vermelho
II ficou emperrado sendo ela um fracasso ele criou
dificuldades para o Morro do Sol para que se complicasse a
questão dos proprietários em fazerem seus imóveis. A
desembargadora é muito clara ao afirmar até colocar em
dúvida aquela obra exigida por ele que fosse feita com o DER
– Departamento de Estradas de Rodagem, alegando que a
inundação foi culpa do empreendimento e toda aquela
balbúrdia que vimos, chamando a EPTV, postando no jornal,
obrigando os proprietários e empreendedores daquele
empreendimento a fazerem um TAC – Termo de Ajuste de
Conduta, colocando a faca no pescoço dos empreendedores,
induzindo-os a fazerem coisas que a desembargadora de São
Paulo questiona. É uma decisão liminar que autoriza os
proprietários do Morro do Sol a construírem suas casas, o que
demonstra a perseguição do Prefeito Carlos Nelson Bueno,
usando a máquina, a prefeitura pública para poder perseguir
empreendedores e comunico aqui, senhores empreendedores,
que tiveram seus empreendimentos bloqueados, que tiveram
prejuízos com este governo, que entrou travando tudo,
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busquem a Justiça porque aqui ela está sendo feita, aqui está o
agravo de instrumento, a decisão é recente do dia 20 de
setembro, mostrando que o Prefeito Carlos Nelson está
tentando jogar todas as benfeitorias para a área de onde ele
tem os seus investimentos imobiliários. A receita da CIP –
Contribuição Sobre a Iluminação Pública, está tudo sendo
investido ali a periferia continua escura as obras que ele está
tentando fazer podem ter certeza que ele fará atrás de seu
empreendimento de onde ele planta mandioca, a Avenida
Antônio Carlos de Oliveira sempre foi a “menina dos olhos”
dele ligar o Tucura a zona Norte, ele não terminará o mandato
se não fizer isso, porque ele quer se favorecer e quer favorecer
sua família, sim, nos empreendimentos e está aqui, senhor
Prefeito Carlos Nelson Bueno, aceita essa decisão, que dói
menos. Isso aqui mostra com parecer favorável, inclusive, do
Ministério Público de Mogi Mirim, Doutor André deu um
parecer favorável aos proprietários do Morro do Sol porque
esse senhor travou a economia da cidade travou a construção
civil e travou os empreendimentos porque quer se favorecer às
custas do povo mogimiriano. Aqui não, senhor Carlos Nelson,
não traz empresa, não traz indústria e ainda impediu que
proprietários viesse a fazer suas casas, toma essa decisão
judicial, agora, cumpra-se e engula mais essa”. Como o
próximo orador, Vereador Alexandre Cintra, desistisse da
palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador André Albejante
Mazon: “Boa noite a todos, público presente, nobres
vereadores, pessoal da imprensa, pessoal que acompanha pela
internet por meio da nova transmissão que está sendo muito
elogiada, meus parabéns ao presidente por ter voltado com
essa transmissão que, de acordo com quem ouve os elogios,
aumentou-se a qualidade, abaixando o preço, o que é um sinal
de competência, porque aumentar a qualidade, pagando menos
é significado de competência na administração e do dinheiro
público, meus parabéns, nobre presidente. Essa semana foi um
pouco diferente desses últimos dias que passaram porque pela
primeira vez estávamos em preparação das emendas
impositivas aprovadas neste ano por esta Casa, deixando com
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que nós, vereadores, destinemos uma pequena parte do
orçamento, mas da forma como desejamos não precisamos
indicar para o prefeito e precisar de sua boa vontade para que
seja feito por meio das emendas impositivas temos o direito de
impor que seja feito e gasto o dinheiro dessa forma. Para mim
foi uma grande satisfação e quem acompanha a luta deste
vereador sabe o quanto brigo na questão das escolas
municipais que estão todas sucateadas por meio das emendas
impositivas pude mandar muito dinheiro para educação, aliás,
fiz uma parceria com Vereador Cristiano Gaioto e fizemos
aproximadamente 95% das emendas, assinando juntos, com
isso mandamos infraestruturas para várias escolas municipais
e citarei aqui duas, pois não posso deixar de citá-las porque
quem me acompanha sabe o quanto lutei por essas duas:
Cleusa e Sinhazinha. Aquela questão que denunciei no ano
passado sobre o piso da escola Sinhazinha, fiz a denúncia por
meio de um vídeo, no Facebook, mostrando a situação em que
se encontrava, inclusive foi uma comoção e gerou uma grande
repercussão, mas até hoje nada foi feito. O piso continua da
mesma forma o que é um risco para a saúde e bem-estar dos
alunos. Por esse motivo nós dois estamos mandando um
pouco de dinheiro para lá e para a escola Cleusa para que
usem nessas reformas não apenas no piso, mas também para a
cobertura da quadra, pois precisa urgentemente de uma
cobertura, pois muitas vezes os alunos ficam sem aula pelas
questões de chuva e quando não, por conta de sol forte. Hoje
mesmo visitamos a quadra e a professora estava dando aula no
canto por conta da sobra todas as crianças estavam no canto e
segundo ela não estavam do outro lado porque o sol era muito
forte e são crianças muito novas. Essa cobertura será com
certeza, de grande valia e a mesma coisa na escola Sinhazinha,
estamos fazendo a cobertura da quadra, uma vez que o
telhado, que era uma luta nossa, minha e do Tiago Costa,
principalmente, estivemos brigando por isso e essa reforma já
foi realizada e ocorreu porque o Ministério Público interveio.
Foi um grande prazer em saber que o dinheiro será investido
da forma como desejamos e sabermos que, finalmente, essas
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escolas terão essa melhoria na estrutura para não dizer de
todas as outras escolas para as quais destinamos dinheiro
como para pintura de quadra, para pequenas reformas, para o
Caic e sua parte elétrica. A omissão da Secretária de Saúde
não será mais possível, uma vez que pudemos impor esse
dinheiro, essa é minha satisfação. Não posso deixar de
parabenizar, mais uma vez, o presidente desta Casa, Vereador
Manoel Palomino, uma vez que foi dele a iniciativa em criar
esse projeto de lei, das emendas impositivas, o que para mim
foi muito bacana, me senti muito útil em poder destinar as
emendas ao longo desta semana. Uma outra emenda que não
posso deixar de citar que coloquei uma emenda de R$
30.000,00 para que seja realizada a castração das capivaras do
Zerão, é mais uma emenda que também fiquei muito feliz
porque quantas vezes, nesta Câmara, cobrei que o prefeito
fizesse esse trabalho e agora poderei cobrar para que ele o
faça. Mané, mais uma vez, meus parabéns, tenho certeza que
esse instrumento será de grande valia para que possamos
enobrecer ainda mais o trabalho como vereador, nesta Casa de
Leis. Um grande abraço”. Com a palavra, Vereador Cinoê
Duzo: “Boa noite a todos, gostaria de fazer uma prestação de
contas para a população de Mogi Mirim. Todos sabem que a
APD – Associação dos Portadores de Deficiência, de Mogi
Mirim, infelizmente sofreu com aquele incêndio há poucos
meses, agora, diante ao projeto, aprovado pela Câmara
Municipal, da emenda impositiva, quero reafirmar o que disse
nesta Tribuna, que toda minha verba, todo meu recurso que
posso contar neste momento, seria e será destinado à APD. O
valor é de R$ 264.424,66, são quase R$ 270.000,00, que
destinarei à APD e reafirmando um compromisso diante ao
presidente e todos seus integrantes, que estiveram aqui, na
Câmara Municipal, que o Vereador Cinoê e outros vereadores
firmaram um compromisso que esse recurso seria destinado à
APD. Não posso falar por outros vereadores e por esse motivo
reafirmo: destinarei uma verba de quase R$ 270.00,00 à APD
– Associação dos Portadores de Deficiência. Rendo aqui todo
meu respeito e minha homenagem para aquelas pessoas que,

15

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

com muito amor, dedicam seu tempo e suas vidas, em prol das
pessoas portadoras de deficiências físicas. Parabéns pelo
trabalho, pelo amor, pelo zelo e pelo carinho de vocês, por
todas aquelas pessoas que passam pela APD e temos que
render homenagem, sim, agradecendo a Deus que há pessoas
como eles que se dedicam integralmente a essas pessoas. Sei
que esse recurso pode não ser o suficiente, mas, caso consiga
outros meios, por meio dos deputados, com certeza
continuarei ajudando e colaborando com a APD. Mais uma
vez, meus parabéns, obrigado e um abraço a todos”. Como o
próximo orador, Vereador Fábio de Jesus Mota, desistisse da
palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador Geraldo Vicente
Bertanha: “Boa noite, senhor presidente, membros da Mesa,
senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa,
internautas e público presente. Também venho a esta Tribuna
para reafirmar o meu desejo de indicar 100% de minha
emenda impositiva para a APD – Associação da Pessoa com
Deficiência - e explico meu desejo: entendo que prédios
públicos municipais são de obrigação do município, da
prefeitura e a APD não é uma entidade municipal. É uma
entidade filantrópica, prestadora de serviço para o município.
Entendo que dificilmente a prefeitura teria condições de
indicar um montante suficiente para a construção do prédio
em que ela pretende construir no Jardim Patrícia. Por esse
motivo é que entendo ser importante e também interessante,
destinar minha emenda impositiva para ela, destinando um
pouco mais de 264 mil reais, o qual tenho certeza que se
somada a de Vereador Cinoê Duzo, está em um montante de
R$ 500.000,00. Há mais dois vereadores com a mesma
intenção, porém deixarei para que ambos falem para que
venham e usem esta tribuna, sei, pois, já conversamos e
deixarei para que vocês se manifestem. A APD poderá contar
com mais uma verba impositiva, no valor de um pouco mais
de 264 mil reais. Obrigado e boa noite a todos”. Com a
palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Senhor
presidente, membros da Mesa, minha saudação a todos os
vereadores presentes, aos munícipes e a imprensa. Neste final
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de semana, no Jornal A Comarca, nos deparamos com uma
triste notícia para nossa cidade porque a prática das queimadas
que já foi assunto desta Câmara e deste vereador, tomou a
manchete do jornal, registrando um aumento de queimadas,
nesses últimos três meses, foram mais de 261 ocorrências e
logicamente, devido à forte estiagem que tivemos este ano, o
que acaba provocando a maior possibilidade de queimas
clandestinas. Conforme o objeto de discussão nas audiências
públicas, realizadas uma em 2017 e 2018 e uma neste ano,
buscando medidas junto com o Executivo com a participação
da Câmara, de moradores e de pessoas interessadas no
assunto. Um dos itens que batalho e solicito é a
regulamentação de uma lei municipal de 2016 do nobre
Vereador Luís Roberto Tavares, porque hoje a fiscalização do
município penaliza pela lei de limpeza pública. Em 2016,
Vereador Luís Roberto apresentou um projeto, aprovado, que
possibilita a multa de outras formas para aqueles que praticam
queimadas, acho imprescindível que essa lei seja
regulamentada, porém, sabemos que vereador não pode impor
e estipular multas. Por esse motivo estou solicitando, por meio
do Requerimento nº 530, aprovado hoje por esta Casa,
encaminhando a minuta de projeto de lei, para que o
Executivo, posteriormente, possa enviar a esta Casa para que
possamos deliberar e que, no futuro, possamos ter mais
condições de buscarmos e minimizar esse grande mal que
ocorre não somente aqui, mas no Brasil todo chamando mais
atenção neste ano, por conta da Amazônia. Acredito que Mogi
Mirim tem que fazer seu papel de fiscalização, de
conscientização e de amadurecimento da sociedade, para que
essa prática não ocorra mais a forma legal, da penalidade, faz
parte dessa conscientização, que dói no bolso e, quando isso
ocorre, não se repete. É importante que o Executivo olhe essa
minuta com carinho, assim como olhou para o projeto do
rojão, em que não havia regulamentação e hoje acabamos de
receber o projeto de lei, regulamentando os rojões. Quero
também ressaltar um momento importante que estamos
vivendo e Moacir citou aqui, na semana passada, em que
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estivemos por várias ocasiões, em várias gestões municipais, a
possibilidade do fechamento do INSS – Instituto Nacional do
Seguro Social, na cidade, por conta da reestruturação das
agências e a falta de condições na agência local, no Serviços
Públicos. Já ocorreram várias ameaças, várias tentativas de
doações diárias para a construção, que não deram certo, porém
em 2017, com uma nova ameaça, buscamos, junto ao
Executivo e ao prefeito, eu e Vereador Moacir participamos e
fomos acionados, na época, por pessoas preocupadas com essa
situação e pedimos ao prefeito, para que olhasse com carinho,
para arrumar aquela localidade, ou um outro espaço. Agora
vemos que o espaço já foi locado e reestruturado, logo
contaremos com a agência do INSS, isso consolida a
permanência dessa agência, na cidade, inclusive quero
parabenizar ao Executivo, por realizar essas tratativas com o
INSS, possibilitando que os usuários possam fazer, aqui em
Mogi Mirim, suas perícias, junto ao INSS local e estou muito
grato com essa conquista para Mogi Mirim. Para terminar,
temos aqui presente a jovem mogimiriana Rafaela Zeolo e sua
mãe, Maura, servidora municipal, que representarão Mogi
Mirim no Concurso Miss São Paulo Teen, nos próximos dias
05 e 06 de outubro e elas gostariam de tirar uma foto com os
nobres vereadores, por esse motivo, então, peço que no
intervalo possamos faze-la, obrigado”. Com a palavra,
Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor presidente, membros da
Mesa, vereadoras, vereadores, público presente, integrantes da
Associação 12 de outubro, Luis de Sá Dacati, imprensa, boa
noite a todos. Primeiramente quero aqui agradecer, mais uma
vez, aos nobres pares, pela aprovação do requerimento de
minha autoria, a respeito da necessidade da calçada, que não
existe, na Adib Chaib, para chegar até o CEBE – Centro de
Educação e Integração Social, Benjamim Quintino da Silva,
pois para os alunos chegarem até a escola, geralmente vão
caminhando do CEM – Centro de Especialidades Médicas e
adjacências, até o CEBE. Como não existe calçada, sentido
bairro, eles vão caminhando pela rua, o que é um perigo,
gerando riscos, por esse motivo peço para que façam essa
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calçada, para maior segurança dos alunos do CEBE. Também
quero falar a respeito da presença dos integrantes da
Associação 12 de outubro, Presidente Valter, da necessidade
de terem o título de utilidade pública, para que possam receber
verbas do Deputado Barros Munhoz para maior qualidade dos
produtos agrícolas produzidas por eles, com isso agregando
valor em sua comercialização. Quero agradecer aos nobres
pares, pelo entendimento da necessidade deles e pedir o apoio
a vocês para que votem favorável para que possam adquirir a
necessidade de serem considerados entidade de utilidade
pública. Obrigado a todos e boa noite”. Com a palavra,
Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhores
vereadores, vereadoras, público presente, pessoal do
assentamento, sejam bem-vindos à Câmara Municipal.
Senhores vereadores, fiz minhas indicações na emenda
impositiva, em que destinei para a APD – Associação da
Pessoa com Deficiência, 100% correspondente a saúde, sendo
132 mil reais e nas outras, no geral, fiz várias indicações na
área de esportes, indicando: o Complexo Maria Paula,
localizado o campo de futebol da Vila Dias; a Cancha de
bocha, localizada no NIAS – Núcleo Integrado de Atividades
Sociais; o minicampo, do Parque do Estado II; a quadra de
esportes, do Jardim Bi-Centenário; a quadra, localizada na
Praça Chico Mendes; a quadra de esportes, localizada no
Mirante, na APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, que até o mês passado estava tomada pelo mato,
a limpeza foi feita e mesmo assim ainda há alguns problemas
no local, por esse motivo coloquei também a quadra de
esportes, ao lado da APAE; a quadra de esportes, no Jardim
Planalto; uma quadra de esportes, no CDHU – Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que foi atingido por
um caminhão, há mais de aproximadamente 7 anos e até
agora, por mais que lutemos aqui, tanto o prefeito anterior,
quanto o atual, até hoje não resolveram, por isso a recuperação
da quadra de esportes do CDHU está em minha emenda
impositiva, que leva o nome de César Mota, esportista da zona
leste; também a quadra de esportes do NIAS; no Mogi Mirim
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II, a quadra de skate, que apresenta vários problemas e a
quadra de areia e de cimento, no Half, da Praça Comandante
José dos Santos Moreno e também um gabinete odontológico
em Martim Francisco e no Parque das Laranjeiras, na UBS –
Unidade Básica de Saúde, doutor Antônio Albejante.
Senhores vereadores, gostaria de falar que ocorreu aqui uma
reunião, juntamente com o secretário, a reunião da frente
parlamentar, de regularização de loteamentos, com o
secretário e os moradores, na sexta-feira estive no Parque das
Laranjeiras, conversando com os moradores, antes da rua 30,
referente as obras e contatando-se vários problemas, é bom o
vereador estar no momento da execução das obras, porque ele
ajuda a empresa, junto com a administração, que está
realizando o trabalho, para resolver alguns problemas que vão
aparecendo. Como conheço os moradores, por exemplo, faz
mais de dois meses que a prefeitura e a Simoso tentam
localizar um morador, pois há animais dele em uma área e a
prefeitura precisa limpá-la, pois é por onde passará os
caminhões, infelizmente o morador acabou fazendo a cerca
com três metros a mais de seu terreno, há um cachorro bravo e
ninguém conseguiu resolver o problema, por conta disto
estava no bairro com o pessoal da prefeitura, vi então o
morador, dono da área, e resolvemos o problema, são coisas
fáceis de resolver. Outro grande problema no Laranjeiras, o
qual estive conversando com os moradores, é sobre, assim que
passar a guia e sarjeta, para nenhum morador fazer a calçada,
porque o projeto de melhorias, no Parque das Laranjeiras,
contempla a calçada para todos os moradores do bairro,
inclusive calçadas em áreas verdes, em que haverá um local
para fazerem caminhadas e trilhas ecológicas. Há mais outros
problemas, porém, estou acompanhando, assim como algumas
invasões estão ocorrendo e estamos tentando conscientizar o
morador para não fazer isso, porém é bom tomar ciência do
local e verificar isso, antes da invasão se concretizar, porque a
retirada é demorada. Senhores vereadores, temos muitas
coisas para falar, mas a CBF – Confederação Brasileira de
Futebol, tem um projeto de parcerias com os municípios e em
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Mogi Mirim o que mais há são locais para treinamento e
várias quadras, por esse motivo as coloquei em minha emenda
impositiva. Estarei, primeiramente, na Federação Paulista de
Futebol, talvez juntamente com o Secretário de Esportes, do
município, depois iremos a CBF para realizarmos essa
parceria com a Federação Brasileira de Futebol, quem
administrará os treinamentos será o município e quem entrará
com a verba e com o todos os custos, será a CBF, oferecendo
oportunidade para os jovens de Mogi Mirim, de 06 a 14 anos
de idade, para as escolinhas praticarem junto com a CBF e
quem sabe saia um futuro craque, de Mogi Mirim e em breve
trarei mais novidades, um grande abraço a todos”. Com a
palavra, Vereador Marcos Antônio Franco: “Boa noite, ao
nosso Deus, nosso senhor Jesus Cristo, aos vereadores,
vereadoras e ao público aqui presente. Venho a esta tribuna,
na noite de hoje, informar que recebi nesta semana o relatório
do Centro de Documentação Histórica Joaquim Firmino de
Araújo Cunha (CEDOCH), a respeito de uma solicitação, de
minha autoria, sobre o possível tombamento das ruínas, da
antiga usina hidrelétrica, da cachoeira de cima. Fiquei feliz ao
obter o aval do CEDOCH, que, assim como eu, vê a
necessidade de resgatar a história do nosso povo, que está se
perdendo em meio a vegetação. O Centro de Documentação,
não apenas favorável ao tombamento, como também se
colocou à disposição para transformar o local em um polo,
voltado para os estudantes. Vale destacar que é possível
explorar o sítio, sem que a vegetação tenha de ser erradicada e
quero advertir também que a Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros assinou comigo proposituras em tela.
Também quero convidar aos senhores vereadores para
fazerem uma visita ao local, para resgatarmos um pedaço de
nossa história. A nobre Vereadora Sônia Módena sempre fala
sobre as histórias de nossa cidade e esse local é muito
importante. Todos os vereadores estão convidados para
fazerem uma visita, que inclusive já andei muito por aqueles
lados, pois ia buscar pacientes naquele local, tenho um
conhecimento, é um lugar bem bonito e muitas pessoas de
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Mogi Mirim não conhecem aquele local e espero que dê tudo
certo. Quero também falar da emenda impositiva, quando vim
a esta Casa de Leis, prometi que 100% da verba seria para a
APD – Associação da Pessoa com Deficiência, porque faz
aproximadamente 20 anos que aquela entidade cuida do nosso
povo de Mogi Mirim, cuidando de pessoas que adquiriram
uma deficiência, que ficaram paraplégicos, com problemas
neurológicos. Quero agradecer aqui, de coração, ao Vereador
Gebe, pois quando você vem a esta Casa, para dizer que você
é como aqueles homens de antigamente, que honram um “fio
de bigode”, hoje vi que você é esse tipo de homem. Obrigado,
Gebê, pelo carinho e pelo respeito, obrigado ao Cinoê, pelo
carinho e respeito por aquela associação e a nobre Vereadora
Maria Helena Scudeler, agradeço-a de coração, obrigado.
Também venho agradecer aos nobres vereadores pelo
Requerimento nº 527, aquela rua, abaixo do Cortume, só
lembrando e quero deixar bem claro nesta Casa, com todo
respeito, Maria Helena, Tiago Costa, quando fiz esse pedido,
para asfaltar a Avenida Antônio Carlos de Oliveira, se o
prefeito tem ou não tem terras, não é problema meu, há 30
anos eu ando por aquele pedaço, ando por lá 01:00, meia
noite, porque é meu trabalho na ambulância e as vezes corto
por aquele pedaço, quando acabam de limpar, jogam galhos,
cachorro morto, lixos, entulhos, para ser bem claro, passei um
dia, de madrugada, um casal estava fazendo sexo, naquele
lugar e ali mora família, ninguém veio pedir para mim, não,
porque se pedisse a batata ia assar. Ninguém veio pedir nada
para mim, quando eu decido por alguma coisa, é por mim
mesmo, ninguém manda em mim e ninguém me pede nada,
quando peço algo para o prefeito ele me atende, com respeito,
pois eu o respeito e ele me respeita. Obrigado e boa noite a
todos”. Com a palavra, Vereadora Maria Helena Scudeler de
Barros: “Senhor presidente, senhora vereadora, senhores
vereadores, imprensa, público aqui presente, internautas, boa
noite. Peço ao Secretário Paulo Henrique Tenório, que leve ao
excelentíssimo senhor Prefeito, Walter Caveanha, de Mogi
Guaçu, a minha satisfação, a minha honra, em saber que já
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está homologado pelo MEC – Ministério da Educação, o curso
de medicina, junto a Faculdade Franco Montoro, é de tamanha
a importância dessa decisão e cumprimento aos guaçuanos,
por meio do Secretário Paulo Henrique Tenório. Senhores
vereadores, também dediquei 100% de minha emenda
impositiva, juntamente com os Vereadores: Gebe, Cinoê e
Marcos, a minha totalidade de 264 mil reais a APD –
Associação da Pessoa com Deficiência, faço isso com muita
satisfação, quero vê-los bem e logo, com toda certeza,
instalados. Senhores vereadores, há uma discussão muito
grande sobre um prédio abandonado, na Vila São José. Em
fevereiro, último, Vereador Moacir Goleiro e eu, estivemos
em reunião com os moradores, fomos procurados por eles,
para a solução daquele prédio abandonado, da antiga Batavo,
antiga Rutilon, para que aqueles transtornos, pelo menos,
reduzissem os aborrecimentos com os moradores. Fiz um
requerimento com Vereador Moacir, questionando o
Executivo a uma solução e a resposta foi totalmente
insuficiente, perguntei sobre um prédio abandonado e me
disseram que o prédio não estava localizado no perímetro do
CEDOCH – Centro de Documentação Histórica Joaquim
Firmino de Araújo Cunha, área que determina as ações do
CEDOCH, não foi isso que perguntei, perguntei sobre o
destino daquele prédio, porque moradores nos disseram que a
proprietária, Vereador Moacir é testemunha, que estava
limpando o imóvel, porque iria derrubar e fazer um
empreendimento, a prefeitura foi lá e embargou a obra. Se
vocês acompanham pelo Facebook, os moradores estão
desesperados, pessoas que roubaram, assim fui informada, os
mantimentos do circo, localizado na Vila São José, colocam
esses mantimentos, que eram para serem destinados para as
entidades, e jogam nesse prédio abandonado, isso ocorreu
neste fim de semana e cobrei, novamente, em agosto, isso em
fevereiro, qual é o destino que o prefeito está fazendo com
essa fábrica abandonada? Não obtive resposta até hoje, cobro
aqui do secretário, que estava sentado ali, Pessiqueli, é um
empreendimento? Sou contra, porque soubemos que a
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empreendedora, uma senhora, estaria pensando em construir,
ou talvez já protocolou, não apenas pensando, protocolou
viabilizar algumas casas, naquela área da antiga Rutilon, a
obra já foi embargada e levo aqui que este esse secretário fale
e cobre do senhor prefeito, o que será feito dessa área, na Vila
São José. Quero dizer aqui que não sabia desse ato
administrativo, de embargo das construções no Morro do Sol,
aqui fica meu testemunho: temos um administrador que não
está preocupado com saúde, vereador que veio discutir aqui
sobre saúde, não está preocupado com a educação, está
preocupado com os empreendimentos imobiliários, reitero
aqui o que falou Vereador Tiago, eu não sabia e gostei da
decisão da desembargadora. Muito obrigada”. Com a palavra,
Vereador Moacir Genuário: “Boa noite, vereadores,
vereadoras, público presente e internautas, primeiramente,
quero dizer ao pessoal da Associação dos Pequenos
Produtores Rurais, que podem contar com meu voto positivo,
nesse projeto de lei, de autoria do Vereador Jorge Setoguchi, e
queria também parabenizar a Tucurense, pelo título de ontem,
sendo mais uma vez campeão. Fiz algumas indicações na
emenda impositiva, sei que esse valor será repassado somente
no próximo ano, eu e Tiago não destinamos para a APD –
Associação da Pessoa com Deficiência, porque fizemos um
pedido em Brasília, para nossos Deputados Baleia Rossi e
Herculano Passos, para que possa encaminhar a ela. O que fiz
agora foi para a Casa Santo Antônio; para a casa de repouso
Lar Emanuel; para a UBS – Unidade Básica de Saúde, em
Martim Francisco; Lar São Francisco; Coronel João Leite;
Projeto Maguila; abrigo Juca de Andrade, Vila Paim;
Associação de Pais e Amigos Autistas da Baixa Mogiana;
Equipotência e Educandário Nossa Senhora do Carmo, esse
foi o desmembramento do valor total de minha verba de 263
mil, para as entidades e sabemos as dificuldades que elas
passam em Mogi Mirim. Fiz também um repasse para a UBS
de Martim Francisco, já fiz vários pedidos para que se faça
alguma coisa, com os moradores, principalmente os que mais
frequentam a UBS, porque em tempo de chuva e de sol não
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tem onde ficar, para que possa construir, ou fazer uma
cobertura, para que esse pessoal sofra menos, porque,
realmente, quando chove não há onde ficar. Esperamos que
esse orçamento impositivo venha para trazer benefícios para
as entidades, não citei aqui a Associação Alma Mater, mas fiz
também um repasse para ela, creio que esse projeto de lei
venha engrandecer esta Casa e os vereadores, porque estamos
sempre aqui, pedindo e cobrando, agora temos a oportunidade
de ajudar essas entidades, em que cada um poderá designar
sua verba, creio que dentro do que pensei e do que sei da
necessidade de cada um, distribui e realizei onze emendas
para cada uma. Espero que possamos disfrutar sempre desse
orçamento participativo, temos dois anos, este e o próximo,
em que poderemos desfrutar desse projeto de lei, de autoria do
nobre Vereador Presidente Palomino, serão dois anos para
decidirmos o que faremos com esse valor. Não fizemos o
repasse para a APD, porque sabíamos que todos o fariam,
somei agora e o total é de um milhão e duzentos, somente para
a APD, mais algumas verbas que os vereadores pediram a seus
deputados, é um valor razoável, que dá para fazer, se Deus
quiser, erguer o prédio, fazer as estruturas e que os portadores
de deficiência possam ter seu abrigo, seu local para se
tratarem e se cuidarem, com a ajuda de todos os vereadores,
temos apenas que agradecer, porque essa lei foi muito
importante e de grande valia para nós, vereadores. Obrigado,
Mané, pela lei”. Com a palavra, Vereador Orivaldo Aparecido
Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros da Mesa,
caros senhores vereadores e vereadoras, público presente,
povo de Mogi Mirim, boa noite. Hoje começo minha fala com
tamanha felicidade e com esse Projeto de Lei nº 104, que o
senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno manda para esta Casa,
praticamente, colocando aqui algumas penalidades, para o
projeto de lei, de autoria da Vereadora Sônia, referente ao
estampido de fogos de artifícios, no município de Mogi
Mirim. A lei da nobre vereadora já existe em Campinas, em
cidades que avançam e mostram o exemplo de humanidade
com os nossos animais, porque, caso os senhores não saibam,
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o homem tem uma audição de 20 mil ciclos por segundos e o
cãozinho tem 40 mil e não é novidade para ninguém que a
criança autista, no dia de nata e de ano novo, tem que colocar
aquele famigerado abafador de ouvido, por conta dos
estampidos dos rojões. Essa lei vem colocar nossa cidade em
um patamar acima, quem estourar fogos com estampidos
pagará uma multa de 2 mil reais, acho pouco, mas já é um
caminho, para comemorar não há a necessidade de fogos de
artifícios, meus parabéns à vereadora e Carlos Nelson. Agora
queria falar sobre a verba que tenho, do meu orçamento
impositivo, para disponibilizar para nosso município e estou
indicando: 132 mil reais para a Unidade Básica de Saúde
(UBS) Maria Beatriz; indiquei 112 mil reais para ser
construída uma quadra poliesportiva, na escola Bráulio José
Valentim, em Martim Francisco, pois lá existe uma área
excelente e naquela escola não há uma quadra poliesportiva,
para que as crianças pratiquem esportes e para que também
possam fazer suas festas, suas comemorações; destino 120 mil
reais e indico para a Associação Fonte de Vida, dos autistas,
com muita satisfação. Muito obrigado a todos e uma boa
semana para o povo de Mogi Mirim, obrigado, senhor
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 o Senhor
Jacinto Cardoso, 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 20h49, para reabri-la, posteriormente, às 21h25.
Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente
suspendeu a Sessão às 21h27, 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.
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Vereadores, conforme o disposto no Artigo 112, § 1º, da já
citada Resolução, ao fim da qual se constatou a totalidade dos
membros da Casa, o Sr. Presidente deu por iniciados os
trabalhos da "ORDEM DO DIA", submetendo à apreciação
da Casa o que segue: EM TURNO ÚNICO: “ex-vi” do
disposto no § 1º, inciso I, do Artigo 171 do Regimento
Interno: 01. Projeto de Lei nº 101, de 2019, de autoria do
Prefeito Municipal, “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). Parecer Conjunto das
Comissões de Justiça e Redação; de Educação, Saúde,
Esporte, Cultura e Assistência Social; de Obras, Serviços
Públicos e Atividades Privadas e de Finanças e Orçamento.
Para discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra Vereador
Gérson Luiz Rossi Júnior: “Senhores vereadores, estamos
deliberando o Projeto nº 101 e é sempre uma alegria ter esses
projetos em discussão, nesta Casa. Quero saudar Maristela
Mason Albejante, Tarcísia, Danilo e toda equipe, que veio
acompanhar essa votação, estiveram também aqui na quartafeira, explanando às Comissões, aliás, desde já agradeço a
todas Comissões, que elaboraram o parecer em conjunto, para
que pudéssemos votar hoje. Falar sobre o ICA - Instituição de
Incentivo à Criança e ao Adolescente, é algo que tenho certeza
que todos falarão muitíssimo bem, porque é uma instituição
iniciada pela Família Mazon, por Sofia, avó de nosso
Vereador André, que, com certeza, também faz parte dessa
história e é uma referência para nós, mogimirianos, por termos
essa instituição, da forma como ela é conduzida e gerida, hoje
temos essa possibilidade de, mais uma vez, o Poder Público
destinar uma área, para a unidade II, que é objeto, inclusive,
de minha emenda, para que possamos destinar essa área, falo
que novamente, porque na primeira área, já destinada, em que
hoje tem aquela grandiosa sede, que enche nossos olhos, e tive
também uma participação, desde o início, como chefe de
gabinete. Agora estamos com a unidade II e quem sabe, oxalá,
outras possibilidades surgirão, porque o ICAA é uma
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organização social civil que vale a pena confiar e acreditar,
pelo trabalho realizado por ela. São 2.388 metros entre o
NIAS – Núcleo Integrado de Atividades Sociais e o Caic, a
zona leste do município, que destinaremos, tenho certeza que
esta Casa, com muita alegria e satisfação, destinaremos para o
ICA. Desejo a vocês, Stela e Tarcísia, sucesso, nessa
empreitada, sei da necessidade e da urgência, para que esse
projeto, assim que publicado, vocês já irão a busca de capital,
de captação de recursos, sabemos que vocês são pioneiras e
batalhadoras, na captação de recursos junto as empresas e
justamente recursos oriundos de impostos, que deixam de
serem destinados ao Governo Federal e Estadual, sendo
aplicados diretamente no município de Mogi Mirim. Estamos
ansiosos para, daqui alguns meses, vermos a população da
zona leste sendo atendida por esse projeto, maravilhoso, que
temos em Mogi Mirim, tenho apenas que parabenizar a vocês
pela competência, dedicação e disponibilidade, pelo espírito
público, que vocês do ICA mantêm e preservam, como
agradecimento de tudo que ela, Sofia, foi, para a cidade e toda
sociedade mogimiriana”. O próximo orador foi Vereador
Alexandre Cintra: “Excelentíssimo senhor presidente,
membros da Mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras,
público presente, imprensa, boa noite a todos. Boa noite,
Tarcísia, Stela, Danilo e boa noite, 650 crianças da ICA –
Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente. O ICA –
Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente, é um
projeto social que atende 650 crianças, adolescentes e jovens,
em Mogi Mirim, com atividades de circo, teatro, dança,
música e literatura. Atende, atualmente, em cinco unidades, na
cidade de Mogi Mirim, estando situadas: na Avenida Brasília;
EMEB “Alfredo Bérgamo”; Caic; Cras leste, localizado na
Vila Dias e no Cras, Planalto, sendo uma forma de reaplicar
sua tecnologia social, além da região central. A instituição
ICA tem grande foco de atuação na zona leste e zona sul, de
Mogi Mirim, grandes regiões de vulnerabilidade social da
nossa cidade. Atende grande concentração de alunos dos
bairros: Parque das Laranjeiras, Vila Dias, Jardim Europa,
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Linda Chaib, Jardim Floresta e Planalto. A instituição ICA
sempre visa ações, além de atendimento de crianças,
adolescentes e jovens, atender a comunidade com ações
citadas acima. Realiza também a gestão de centro de
voluntariado de Mogi Mirim e região, que atende a 24
projetos sociais de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, fortalecendo
ainda mais a cultura social do trabalho voluntário. A missão
da ICA é criar oportunidades de atuação positiva, que
possibilitem a formação de lideranças comunitárias e seus
atendidos, e também da comunidade, visando ainda mais,
fortalecer a formação voltada também ao mercado de trabalho,
a ICA desenvolve em sua sede, cursos profissionalizantes, em
parceria técnica com o SENAC – Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial, de Mogi Guaçu, como: assistente
administrativo, RH – Recursos Humanos, contabilidade e de
aprendiz para jovens, em territórios em vulnerabilidade social,
da nossa cidade. A ICA é também um grande articulador de
ações para as comunidades, com palestras, rodas de conversas,
eventos culturais, eventos de circulação cultural em sede, em
suas unidades externas. Faz parte também da rede “Circo do
Mundo Brasil”, que atende 22 instituições do circo social, que
faz parte de uma articulação do Cirque du Soleil, sendo a ICA
a representante da região sudeste, abrangendo os estados de:
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu
sou resultado de instituições de caridade, minha passagem foi
por tudo isso e na ocasião eu não tinha um ICA, mas contei
com uma Casa da Criança, com o Educandário Nossa Senhora
do Carmo, a guarda mirim e diante disso, de todo esse
histórico, diante do meu trabalho com vocês, o pouco que
sempre dou minha contribuição, agora, frente à Comissão
Permanente de Assistência Social, Educação, Saúde, Esporte e
Cultura e morador da zona leste, só tenho a agradecer, de
coração, a você, Tarcísia, Stela, Danilo e toda diretoria do
ICA, por propor, na verdade, junto ao Executivo, o trabalho
que pudesse ser continuado com a mesma qualidade, eu moro
lá e sei, realmente, como é isso, moro lá há quase 25 anos, a
zona leste cresceu de uma forma absurda. Ter políticas
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públicas e equipamentos públicos de alta qualidade, porque
aquilo que conversamos na Comissão, precisa, sim, não é
porque é na periferia, que não tem que ter qualidade, tem que
ter qualidade, sim, e de primeira, é como Cinoê disse agora a
pouco: talentos, eles estão em nossa frente e vocês sabem
muito bem o quanto de talento surgiu na zona leste, um deles é
nosso querido Tiago Barbosa, estou sabendo que viajará,
novamente, nesta semana, para a Europa. Um menino,
senhores, que é da zona leste, diretamente do Parque das
Laranjeiras, aluno do ICA e hoje está viajando o mundo, é
praticamente Dubai, São Paulo, Mogi Mirim, então, o que
posso fazer diante disso? A não ser reverenciar o trabalho de
vocês e agradecer ao Executivo, por fazer essa doação.
Parabéns! Levem o abraço carinhoso a todas as crianças e a
toda diretoria, contem com meu apoio, tenho certeza que será
uma provação unânime, boa noite”. Com a palavra, Vereador
Tiago César Costa: “Boa noite, senhor presidente, em
discussão do Projeto de Lei nº 101, de 2019, é com muita
alegria que cumprimento Tarcísia, Stela e Danilo, do Projeto
ICA – Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente.
Estive presente, semana passada, na reunião conjunta,
realizada nesta Casa de Leis e pude visualizar o intuito do
Projeto ICA, em criar mais um braço, de seus trabalhos, na
zona leste, com toda qualidade e dedicação que as crianças
merecem, da nossa cidade. Eles já fazem um trabalho
brilhante, por sinal, é um exemplo de entidade para as
entidades, em Mogi Mirim, sem desmerecer as existentes, mas
buscam projetos, inclusive, me falaram aqui, na reunião, para
todos que estavam presentes, que cerca de 25% é verba do
município e 75% eles buscam essa receita para fora, com
incentivos fiscais, empresas e empresários que confiam no
trabalho da Instituição ICA, que se tornou, em Mogi Mirim,
com certeza, uma referência e espero que as entidades de
Mogi Mirim busquem também o ICA, para pegarem esse
“know how”, de como captar recursos, fora da cidade, sem
depender apenas da prefeitura municipal de Mogi Mirim,
sabemos que a verba para a Assistência Social, em Mogi
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Mirim, é um pedacinho da pizza, do orçamento, como é do
esporte e da cultura, tudo bem pequeno, minúsculo, em
relação as áreas da saúde e da educação, que temos as maiores
pastas. Fico muito feliz de vocês olharem para a zona leste,
um lugar em que temos uma demanda gigantesca, sabemos
que o lado social, esse braço social do ICA, que gerará bons
frutos, tenho certeza que será uma grande obra e um trabalho
social magnífico. Parabenizo Carlos Nelson, por ter olhado
para aquela região do NIAS – Núcleo Integrado de Atividades
Sociais, com essa sensibilidade de colocar o ICA ali, como um
braço, na zona leste. Assim como fui com Vereador Moacir
Genuário, na época, no Ministério das Cidades, para conseguir
recursos para o Laranjeiras, conseguimos, pois, as portas
estavam abertas, me comprometi também com vocês, em levar
para o Ministro Osmar Terra, depois que for aprovado nesta
Casa de Leis, eu e Vereador Moacir, levaremos nas mãos do
Ministro Osmar Terra, que é do MDB – Movimento
Democrático Brasileiro, temos hoje as portas abertas, com o
ministro e levaremos a reivindicação do ICA, para que, tudo
que estiver no alcance do ministro, seja feito, para que a zona
leste conquiste mais essa amplitude, desse braço do Projeto
ICA. Contem com nosso apoio, as crianças da zona leste e de
Mogi Mirim merecem, depois que for aprovado, tragam para
mim o que vocês precisarem. Hoje, Osmar Terra é o ministro
da cidadania e essa pasta abrange: área social, o que é
importantíssima; desenvolvimento social; esporte e cultura,
estão dentro dessa pasta, sob o comando do ministro. Contem
conosco e parabéns pelo trabalho, vocês merecem, tudo isso
que está acontecendo em nossa cidade, nós só temos a
agradecer a vocês pelo importantíssimo trabalho social,
realizado por vocês, em que a prefeitura e o Poder Público não
alcançam e vocês se tornam um braço importantíssimo para
todos nós, nessa área tão carente e deficiente, a qual temos em
nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente e parabéns,
mais uma vez, pelo excelente projeto”. Com a palavra,
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: “Senhora
vereadora, senhores vereadores, senhor presidente, com mais
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de 20 anos na vida pública de Mogi Mirim, tenho que dizer
que esta cidade tem uma linda história de homens e mulheres,
fortes, plenos, que criaram uma rede de entidades que é
orgulho, regionalmente, cidades vizinhas reverenciam-na e é
orgulho, mesmo. Stela, Tarcísia, Danilo e equipe ICA –
Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente, é um
orgulho, para Mogi Mirim, tê-los como parceiros. Todos os 17
vereadores votam tranquilamente, porque tem projetos, bons
projetos e que trazem recursos. Parabéns, Stela, Tarcísia,
porque fui na inauguração do ICA como vereadora, fico feliz
em estar aqui, podendo ajudar uma unidade II. Muito
obrigada”. Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Mais uma
vez, boa noite a todos, sou suspeito de falar da ICA –
Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente,
logicamente esse projeto tem o meu apoio e meu voto
favorável. Permita-me citar nossa querida Stelinha, Tarcísia e
Danilo, que está de amarelo, laranja, que aliás, é um menino
que nunca amarela, está sempre “ponta firme”; ao Danilo de
Lima, que também é um aluno de sucesso, do Martim
Francisco, que está ao lado de outro aluno de sucesso, que é o
Paulo, de Martim Francisco; da Coordenadora Andréia e de
todos os colaboradores que não aparecem, que as vezes não
querem aparecer, fazendo questão de ajudar, colaborar e a
acreditar no ICA, mas que pede apenas um favor: não querem
ser citados, “faça o bem e não veja a quem”. A todos vocês
que estão aqui, representando o ICA e todos aqueles que
colaboram no dia-a-dia, ajudando a carregar o piano, Deus os
abençoe. O ICA é sinônimo, em meu ponto de vista: amor,
trabalho e competência, citá-la em uma região tão carente de
solução, de ações, que é a zona leste, praticamente, uma outra
cidade, pelo número de pessoas que habitam naquela região, é
acreditar na esperança de uma cidade melhor, porque vocês
são pessoas sérias. Vocês, principalmente Stelinha e Tarcísia,
poderiam muito bem não dedicar o seu tempo ao próximo,
mas vocês dedicam o que não podemos comprar, que é a única
coisa, chamada: tempo, o qual não podemos comprar. Vocês
poderiam estar com seus netos, seus filhos, viajando,
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estudando, mas, não, vocês dedicam o que vocês têm e que o
ser humano tem de mais precioso, o tempo. Toda essa equipe,
vejo três mulheres e as mulheres dominarão o mundo,
repetirei: quanto mais tempo o homem demorar para
compreender que vocês dominam, por mais tempo nós iremos
sofrer, pois são seres abençoados que geram uma vida.
Gratidão a todos, desde o recepcionista, do jardineiro, desde
aquele que faz o lanche, ao grau mais importante, vamos dizer
assim, todos vocês são importantes e acredito que o NIAS –
Núcleo Integrado de Atividades Sociais e aquela região,
acontecerá, sim, porque vocês são pessoas que têm amor
naquilo que fazem. Como Alexandre disse, há talentos,
também, em todos os cantos da cidade e a zona leste será
privilegiada, depois tantos anos sofridos, agora será
privilegiada, com um time, uma seleção de pessoas, que têm
amor naquilo que fazem, será uma nova zona leste e me atrevo
a dizer, com todo respeito, a zona leste, antes do ICA e após o
ICA, será uma transformação na vida das pessoas e que os
outros bairros, as outras zonas, da cidade de Mogi Mirim,
também acontecem, com o passar dos anos, com outras
unidades do ICA. Como Vereador Tiago também citou, que as
outras entidades, que fazem um trabalho primordial e
fundamental, mas que se espelhem também na organização da
ICA, todas têm seu valor, como tem todos os componentes,
assim como Danilo, psicólogo, que trabalha com os
probleminhas, indo a fundo, Andréia e sua família, que está
presente, Deus os abençoe. Vocês poderiam fazer qualquer
outra coisa, por conta do horário, 21 horas, mas estão aqui,
nesta Casa de Leis, vocês não precisam disso. Deus abençoe o
trabalho e o amor de vocês, boa noite”. Com a palavra,
Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, novamente. O
que dizer com tantas coisas ditas aqui, verdadeiras e puras,
para vocês, Stela, Tarcísia e Danilo, vocês são, realmente, um
orgulho para Mogi Mirim. Lembro-me quando era pequena,
quando eu ainda era criança, que visitava meu avô e ele era
muito amigo de dona Sofia, meu avô era o jardineiro da casa
dela, a idade dele chegou e ele parou de trabalhar, ainda assim
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ela tinha um grande respeito por aquele funcionário. Lembrome que quando meu avô faleceu, muitos da minha família
ainda não tinham carro, lembro que dona Sofia cedeu um
ônibus, para que acompanhassem o cortejo até o cemitério, eu
era pequenininha e falava: “nossa, essa mulher é muito rica,
por que ela veio no velório de um jardineiro? ”, ali vi o quanto
de amor e carinho tinha naquela família. Depois ainda conheci
um outro menino, que depois acabou tendo alguns problemas
com a justiça, lembro que dona Sofia deu tanto amor e carinho
para ele, acompanhando-o por muito tempo. Confesso que
acredito que podemos mudar um país, mudar uma cidade,
mudar uma história, com pessoas com o coração de dona
Sofia, com o coração que ela depositou em vocês, em fazer
sem querer nada em troca. Vocês fazem por pessoas que não
poderão devolver para vocês, isso é de um nobre coração e
acredito em mudança apenas nessa hora, vocês nos trazem
esperança, que orgulho. Eu não moro mais na zona leste, hoje
estou na zona norte, porém aquele lugar é muito carente e
estou muito feliz, porque tenho certeza que muitas histórias
serão mudadas, porque vocês chegarão lá. Que Deus abençoe
tremendamente cada um de vocês, que vocês só cresçam e que
Deus permita mais corações iguais aos de vocês, nesta cidade.
Deus os abençoe tremendamente, muito obrigada, de
coração”. Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha:
“Senhor presidente, boa noite para quem ainda não o fiz.
Quero cumprimentar primeiro os membros das Comissões de
Justiça e Redação; de Educação, Saúde, Esporte, Cultura e
Assistência Social, a qual tenho a honra de fazer parte; de
Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e também de
Finanças e Orçamento. São várias comissões, que uniram
forças, para que pudéssemos votar hoje, esse projeto e a
importância dele. No próximo ano completo 40 anos de rádio
e jornal na cidade, lembro-me que na primeira vez em que fui
fazer uma entrevista na ICA – Instituição de Incentivo à
Criança e ao Adolescente, ainda era dona Sofia e houve um
café, lembro que perguntei para ela: “ o que a senhora espera
dessa ideia, a qual a senhora teve, hoje?”, ela me respondeu
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que não sabia se teria tempo de ver tudo o que ela pensava, se
tornando realidade, mas ela tinha certeza que deixaria pessoas
competentes, para que a árvore desse frutos. Por isso, Tarcísia
e Stelinha, quero cumprimentar vocês duas, porque vocês são
as responsáveis por tudo que estamos fazendo hoje e pelo que
acontece, é claro que vocês têm uma equipe fantástica,
ninguém faz nada sozinho e se eu citar nomes, aqui, deixarei
alguém de fora, mas, citando vocês duas, estarei citando toda
ICA, que é uma entidade que não está preocupada com a zona
leste, ela está preocupada com a zona norte, com a zona sul,
com a zona oeste, com toda a cidade e 21 anos, é tempo.
Vocês estão de parabéns e tenho orgulho de ter acompanhado
isso e também por ter participado um pouco da história da
ICA, a minha maneira e vocês sabem como, tive netos que
passaram por lá, assim como afilhados, que hoje estão em
faculdades, que hoje estão trilhando a vida profissional deles e
tenho certeza que muito eles aprenderam lá, o principal de
tudo foi de ter caráter, porque a primeira coisa que vocês
ensinam lá é: o ser humano ser homem, o que é o principal.
Vocês estão de parabéns, mesmo, de coração, tenho certeza
que, o que acontecerá na zona leste, é apenas o começo, do
que vocês pretendem fazer na sequência. E hoje, como gestor
público, eu diria o seguinte para vocês: vocês realmente são
anjos, anjos da guarda de um punhado de crianças, que
precisam da guarda de vocês, concordo com Cinoê, vocês são
“bem de vida”, digamos claramente e popularesco, não
precisariam estar aqui, não precisariam destinar o tempo de
vocês para o que fazem no ICA. Como foi conversado aqui, na
reunião, que a Stelinha olhou para Tarcísia e disse: “mas tu
vai arrumar mais uma para mim?!”, ela então respondeu: “é
claro, há bastantes crianças precisando, ainda”, vocês falam a
mesma língua, por isso é que dá certo, irmãs assim é difícil
encontrarmos, na vida profissional, principalmente na vida
voluntária. Meus parabéns a vocês, parabéns, de coração,
espero que a ICA continue crescendo, porque, repito, como
gestor público, o Estado precisa dessa parceria e hoje,
sozinho, ele não dá conta da saúde, da promoção social, não
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dá conta da assistência social e não dá conta, sozinho, da
educação. Vocês são grandes parceiros, tenho certeza que
onde dona Sofia estiver, ela estará orgulhosa de vocês e
roubarei uma frase do Vereador Alexandre Cintra: amo vocês!
”. Com a palavra, Vereador André Albejante Mazon: “É difícil
vir até aqui e falar da ICA – Instituição de Incentivo à Criança
e ao Adolescente, estava ali agora, no canto, chorando, pois
passou um filme em minha cabeça, enquanto vocês estavam
falando aqui e fui lembrando de alguns momentos da ICA e do
começo. Frequentei muito a ICA, porque, como meu pai
mudou-se para Campinas, eu ficava na casa da minha avó,
quando vinha para Mogi Mirim e sempre vim muito para cá,
eu era moleque e não gostava muito de ficar em Campinas,
vinha para ficar na cada da minha vó e lá há uma passagem, da
casa dela até a garagem e da garagem para a ICA. Trabalhei
um tempo na Multipart, porque o escritório era ali e a gente
tinha o hábito, eu e meu tio Vivaldo, falecido, tínhamos o
hábito de almoçar na ICA, saíamos para almoçar junto com as
crianças, fui lembrando de tudo isso, da minha vó, do velório
dela, que foi dentro da ICA, pois a instituição era o sonho dela
e por isso foi velada lá dentro. Todos esses elogios e a questão
da família, Vereador Gebe e Cinoê estavam falando sobre a
questão de dedicar tempo, que poderiam fazer outras coisas,
pois há empresa e outras coisas para cuidar e quantas vezes
me perguntaram nesta Casa, o que eu estava fazendo aqui,
acho que o que estou fazendo aqui tem muito a ver com isso,
com esse exemplo de vida que me passaram, minha avó,
depois Tarcísia e Stela, de dedicar o tempo para o próximo,
para tentar melhorar a sociedade, como um todo. Desculpemme o jeito de falar, é que fui me emocionando com algumas
lembranças e não tenho mais o que falar, quero agradecer a
todos os vereadores pelas palavras e quero falar que vocês são
o exemplo, que graças a Deus pude tê-lo dessas guerreiras, da
minha família, minha avó, minha tia Tarcísia e minha tia
Stelinha, que estão agora tocando a ICA. Parabéns e obrigado
por tudo, é um privilégio ter crescido, acompanhando toda
essa história de sucesso e por ter convivido com vocês. Eu,
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Tarcísia, Stelinha e meu pai, almoçamos juntos no sábado e é
sempre maravilhoso estar com vocês, muito obrigado”. Com a
palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhores
vereadores, Tarcísia, Stela, Danilo, a todos da ICA –
Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente, agradeço
a presença de vocês, não pude estar presente nas Comissões,
pois não faço parte delas, ficamos na correria do dia-a-dia,
mas era interessante eu estar, até para conhecer mais o projeto
em si. Conheço a área, pois é praticamente na porta da minha
casa, moro a uma quadra do NIAS – Núcleo Integrado de
Atividades Sociais. Estou muito contente, porque a zona leste
começa a ter um novo olhar, primeiro com a regularização do
Laranjeiras, que está há um passo de acontecer e também boa
parte das melhorias já estão acontecendo e acontecerá na outra
parte, se Deus quiser e agora com a vinda do ICA para a zona
leste, no Mogi Mirim II. Lembro quando mudei na zona leste,
em 1983, aquela região ali era somente mato, assim como a
região do Sehac, do CDHU – Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano, tudo era mato, já tínhamos também
nossos problemas de violências, problemas educacionais,
assistenciais, tudo que imaginarem. Estava lembrando e
Vereador Cinoê falou uma algo aqui, que teremos o antes e o
depois da zona leste, realmente, terá sim, acredito muito nisso,
porque hoje contamos com o CECOM – Centro Comunitário
da Vila Dias, com um trabalho assistencial e vive aos trancos
e barrancos, porque é difícil realizar um trabalho social na
zona leste e ele tem realizado com difícil trabalho e com
muitos problemas, estão sobrevivendo e correndo atrás das
coisas; com o Projeto Maguila, que nasceu dentro do Parque
das Laranjeiras e olha o tamanho que está crescendo e junto
com os problemas; a associação de moradores do Mogi Mirim
II, do Jardim Europa, com o senhor João Romano, lutando,
com o trabalho da capoeira e a associação da Vila Dias, com
Galileu e seu Pedro, que realizam ali um trabalho de futebol,
com jovens. Vereador Cinoê, você falou o certo, com o antes e
o depois, podem ter certeza que todos esses grupos que citei
aqui, também de um modo, ou de alguma maneira, Tarcísia,
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Stela e Danilo, farão alguma parceria com vocês, porque eles
têm muitos problemas e tenho certeza que essa parceria será
bem-vinda, acredito que tanto para vocês, como para eles
também. Devo ter esquecidos alguns, mas tanto as igrejas
católicas, como as evangélicas, realizam também um trabalho,
o que é fantástico. Vocês serão bem-vindos, não apenas pela
Câmara Municipal, com os 17 votos, mas por toda
comunidade da zona leste, falo como morador, como pai, faço
parte das APMs – Associação de Pais e Mestres, das escolas,
tanto as que estão situadas no Caic, quanto do Mirante e
também como esportivo. Tenho certeza que todos acolherão
vocês de braços abertos, muito obrigado e contem comigo,
estarei ali ao lado”; (colocado a votos, em sessão de hoje, a
Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto de
Lei nº 101/2019, 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 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) ”; (posto a votos, em
sessão de hoje, a Câmara aprovou, Segundo (2º) Turno, por
unanimidade, o Projeto de Lei nº 71/2018, do Vereador
Manoel Eduardo P. da Cruz Palomino); (à sanção do Prefeito
de Mogi Mirim); 03. 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”. Com a palavra, Vereador
Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, senhores
vereadores, queria agradece-los pelo adiamento da votação
desse projeto, que é de suma importância para o autista, em
Mogi Mirim. Não me estenderei muito no comentário, mas já
estou com um horário marcado com nosso prefeito, para pedir
a ele, encarecidamente, que sancione esse projeto o mais
rápido possível e que mande também o projeto para esta Casa
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com a penalidade, para que esta lei seja cumprida em nosso
município. Senhor presidente, quero aqui também render uma
justificativa e um agradecimento especial ao Vereador Tiago
Costa, ao Vereador Moacir Genuário e ao Vereador Gérson
Luiz Rossi Júnior, que estão indicando um valor de seus
orçamentos impositivos para a Instituição Fonte de Vida,
muito obrigado, será de grande valia para aquela instituição.
Muito obrigado e parabéns a todos, tenho certeza que esse
projeto passará tranquilamente. Muito obrigado, senhor
presidente”; (posto a votos, em sessão de hoje, a Câmara
aprovou, Segundo (2º) Turno, por unanimidade, o Projeto de
Lei nº 55/2019, do Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães);
(à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); EM PRIMEIRO
TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do Artigo 172 do
Regimento Interno: 04. 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”. Parecer Conjunto das Comissões de
Justiça e Redação; de Educação, Saúde, Esporte, Cultura e
Assistência Social e de Finanças e Orçamento; (submetido a
votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Primeiro (1º)
Turno, por unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto
de Lei nº 99/2019, do Vereador Jorge Setoguchi); (à Ordem
do Dia da próxima sessão, para ser apreciado em Segundo (2º)
turno). Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", o Sr.
Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada
à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os
Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010 (Regimento
Interno vigente). Todavia, todos os oradores declinaram o uso
da palavra. 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 Francisco Nogueira, Joana Bueno
do Prado, Lauro Guarnieri, Márcio Donizete Amaral, Carlos
Donizete Pereira, Antônio Augusto Campos Filho – Dú da
Funerária São Luiz, Cecilia Manara Guarnieri e Sônia
Albino de Lima. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
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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 21h55 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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