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         ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA (33ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de outubro 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 Terceira (33ª) 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 11 de 

outubro 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 Senhor 

Presidente deu por iniciados os trabalhos da presente sessão. 

Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 
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106, da citada Resolução, convidou o Vereador Geraldo 

Vicente Bertanha para que procedesse a leitura de um trecho 

da Bíblia Sagrada. Cumprida dita providência, dando por 

iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", o Senhor 

Presidente deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte 

matéria: 1. Projeto de Lei nº 114, de 2019, de autoria do 

Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado 

de Mensagem nº 89/2019, datada de 02/10/2019, objeto do 

Ofício nº 89/2019, de igual data, “dispondo sobre alteração da 

Lei Municipal nº 4.889, de 10 de dezembro de 2009, que 

dispõe sobre a não incidência do Importo Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) e das Taxas de Serviços Públicos (TSP), 

enquadrados na Lei Complementar nº 235, de 24 de novembro 

de 2009, nos casos e condições que especifica”; (ao exame das 

Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do 

Regimento Interno); 2. Projeto de Lei nº 115, de 2019, de 

autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, 

acompanhado de Mensagem nº 91/2019, datada de 

04/10/2019, objeto do Ofício nº 91/2019, de igual data, 

“dispondo sobre autorização para outorga de escritura 

definitiva de área de terreno objeto de doação à empresa 

Serralheria Souza Mogi Mirim LTDA, e dá outras 

providências”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 3. Projeto de 

Lei nº 116, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, 

Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº 

92/2019, datada de 07/10/2019, objeto do Ofício nº 92/2019, 

de igual data, “dispondo sobre a concessão de isenções e 

incentivos fiscais às empresas que efetuarem investimentos no 

Município de Mogi Mirim com a instalação, expansão ou 

ampliação e dá outras providências”; (ao exame das 

Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do 

Regimento Interno); 4. Projeto de Lei nº 117, de 2019, de 

autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, 

acompanhado de Mensagem nº 93/2019, datada de 

09/10/2019, objeto do Ofício nº 93/2019, de igual data, 

“autorizando o Município de Mogi Mirim a alienar, por 
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doação, área de terreno de sua propriedade à empresa “M.W. 

GASPARINI EPP”, e dá outras providências”; (ao exame das 

Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do 

Regimento Interno); 5. Projeto de Decreto Legislativo nº 06, 

de 2019, de autoria de Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior, 

“concedendo o título de cidadão mogimiriano ao senhor Major 

PM Adriano Daniel”; (ao exame das Comissões Permanentes); 

6. Projeto de Decreto Legislativo nº 08, de 2019, de autoria de 

Vereador André Albejante Mazon, “concedendo o título de 

cidadão mogimiriano ao senhor Edson Henrique Rosa”; (ao 

exame das Comissões Permanentes); 7. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 09, de 2019, de autoria de Vereador Geraldo 

Vicente Bertanha, “concedendo o título de cidadã 

mogimiriana à Joana D’Arc Ribeiro Bizigato”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 8. Projeto de Decreto Legislativo nº 

12, de 2019, de autoria de Vereador Tiago César Costa, 

“concedendo o título de cidadão mogimiriano ao senhor 

Guillermo Osvaldo Nardi”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 9. Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 

2019, de autoria de Vereador Moacir Genuário, “concedendo 

o título de cidadão mogimiriano ao Deputado Federal Luiz 

Felipe Baleia Tenuto Rossi “Baleia Rossi”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 10. Projeto de Lei Complementar nº 

15, de 2019, de autoria de Vereadora Sônia Regina Rodrigues, 

“alterando dispositivos da Lei Complementar nº 69, de 08 de 

abril de 1998 e 317 de 06 de setembro de 2016 e dá outras 

providências”; (ao exame das comissões permanentes); 11. 

Processo nº 180, Balancete da Câmara Municipal referente ao 

mês de setembro, de 2019, de autoria do Vereador Presidente 

Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino. “Balancete da 

Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim, 

referente ao mês de setembro/2019”; 12. Processo nº 184, 

Balancete da Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho, 

de 2019, de autoria do Chefe de Gabinete, José Augusto 

Francisco Urbini. “Balancete da Receita e da Despesa da 

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, referente ao mês de 

julho/2019”. Ainda com os Ofícios n.º 89, 91, 92 e 93/2019, o 
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Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou fossem os 

Projetos de Lei n.º 114, 115, 116 e 117/2019 apreciados em 

Regime de Urgência Especial, conforme previsto no Artigo 54 

da Lei Orgânica – LOM de Mogi Mirim. Ato contínuo, o 

Senhor Presidente submeteu à apreciação e votação dos 

nobres Vereadores os seguintes REQUERIMENTOS, hoje 

endereçados à Mesa (aprovados pela Casa): n.º. Requerimento 

Nº 550/2019 Assunto: REQUER A PRORROGAÇÃO POR 

MAIS 90(NOVENTA) DIAS PARA ENTREGA DO 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO REFERENTE A UPA ZONA LESTE, 

PORTARIA Nº 17/2019 E REQUERIMENTO 206/2019. 

Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. Requerimento Nº 

551/2019 - Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Carlos Nelson 

Bueno, por intermédio da secretaria competente, para que 

sejam feitos estudos para implantação de iluminação no 

estádio de futebol do Tucurão e nos encaminhe o relatório. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 552/2019 

- Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Carlos Nelson Bueno, 

por intermédio da secretaria da competente, relatório com os 

estudos técnicos de planejamento para passagem da máquina 

motoniveladora no bairro Parque das Laranjeiras em períodos 

que antecedem a época das chuvas. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Requerimento Nº 553/2019 - Assunto: Requer ao 

Exmo. Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio da 

secretaria da educação, informações referentes à compra de 

fogões para Emeb's e Cempis. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Requerimento Nº 554/2019 - Assunto: REQUER AO 

EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, QUE 

INFORME QUAL O VALOR JÁ UTILIZADO ATÉ O 

MOMENTO E A SUA DESTINAÇÃO DO MONTANTE DE 

R$ 19.950.000,00 FINANCIADO JUNTO À CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL PELO PROGRAMA AVANÇAR 

CIDADES, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.026 DE 

4/9/2018, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
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INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS.  Autoria: 

MOACIR GENUARIO, TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº 555/2019 - Assunto: REQUER 

ALTERAÇÃO DE DIA DE SESSÃO ORDINÁRIA.  Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO, 

ANDRÉ ALBEJANTE MAZON, CRISTIANO GAIOTO, 

GERALDO VICENTE BERTANHA, LUIS ROBERTO 

TAVARES. Requerimento Nº 556/2019 - Assunto: 

Considerando a Lei Municipal N° 6.067 de 01 de março de 

2.019, que instituiu a Semana Municipal para combater o 

feminicídio e outros tipos de violência contra a mulher, 

REQUER a Realização do 1° Seminário de Enfrentamento à 

Violência Doméstica, a ser realizado no próximo dia 27 de 

novembro de 2.019.  Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Requerimento Nº 

557/2019 - Assunto: REQUEIRO À LIGA DE FUTEBOL 

AMADOR DE MOGI MIRIM (LIFAMM) QUE NOS 

FORNEÇA CÓPIA INTEGRAL DA PENÚLTIMA E 

ANTEPENÚLTIMA ATA DE DECISÃO FINAL EXARADA 

PELA COMISSÃO DISCIPLINAR.  Autoria: MOACIR 

GENUARIO. Requerimento Nº 558/2019 - Assunto: 

REQUEIRO A CONVOCAÇÃO DOS SECRETÁRIOS 

ABAIXO SUBSCRITOS PARA COMPARECEREM NO 

DIA 24 DE OUTUBRO, QUINTA FEIRA AS 19h00min 

HORAS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA FRENTE 

PARLAMENTAR EM DEFESA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO 

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM PARA TRATAR DE 

ASSUNTOS RELACIONADOS AOS BAIRROS JARDIM 

EUROPA E JARDIM NOVACOOP. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 559/2019 - 

Assunto: REQUEIRO SEJA OFICIADO O INSS REGIONAL 

E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REGIONAL 

SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE O 

LOTEAMENTO “JARDIM EUROPA” NA ZONA LESTE.  

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 
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560/2019 - Assunto: REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO 

PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE 

URBANA INFORMAÇÕES E RAZÕES TÉCNICAS SOBRE 

O ESTREITAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA 22 DE 

OUTUBRO PROXIMO A ROTATORIA DE ENTRADA DO 

JARDIM MURAYAMA IV. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Na sequência, o Senhor Presidente deu por 

aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes 

INDICAÇÕES endereçadas ao Senhor Prefeito Municipal: 

Indicação Nº 792/2019 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno por 

intermédio da Secretaria competente, implantação de lombada 

na Rua Hélio Lockman Costa, localizada no Bairro Chácara 

Sol Nascente. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 

793/2019 - Assunto: INDICO AO EXMO. SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, PARA 

QUE SEJA EFETUADA A REMOÇÃO DE PARTE DA 

ROTATÓRIA LOCALIZADA NO CRUZAMENTO DA 

AVENIDA PEDRO BOTESI COM A RUA ANTONIO 

BIGELI E RUA RAPHAEL BELLA.  Autoria: MOACIR 

GENUARIO. Indicação Nº 794/2019 - Assunto: INDICO AO 

EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

COMPETENTE, PARA QUE SEJA EFETUADO O 

ALARGAMENTO DA RUA PRIMEIRO DE MAIO EM 

FRENTE À PRAÇA LÁ LOCALIZADA COM A RUA JOÃO 

TEODORO, EFETUANDO O RECUO DO PONTO DE 

ÔNIBUS EXISTENTE NESTA PRAÇA.  Autoria: MOACIR 

GENUARIO. Indicação Nº 795/2019 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson Bueno, através 

da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Serviços 

Públicos, providências urgentes e imediatas para viabilizar a 

poda de árvores e corte de mato, no endereço Rua Pedro 

Ferreira Alves, Vila São José, (antiga fábrica que está 

abandonada há anos). Autoria: MANOEL EDUARDO 
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PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 796/2019 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos 

Nelson Bueno, através da Secretaria de Meio Ambiente, 

providências urgentes e imediata para viabilizar a poda de 

árvores localizadas no endereço Avenida Expedito Quartieri, 

n° 2100, Condomínio Santa Mônica. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 

797/2019 - Assunto: INDICO AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, PARA QUE DETERMINE ATRAVÉS DA SUA 

SECRETÁRIA COMPETENTE, A CONSTRUÇÃO DE 

CANALETA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NAS 

ESQUINAS DA CAETANO MUNHOZ COM A AVENIDA 

ALCINDO BARBOSA – PARQUE DA IMPRENSA.  

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 

798/2019 - Assunto: INDICO AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, A INSTALAÇÃO LOMBOFAIXAS NA ALTURA 

DO IMÓVEL, Nº 830 – PARQUE DA IMPRENSA. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 799/2019 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE REALIZE MANUTENÇÃO URGENTE NA 

RUA FRANCISCO FERRETE, NO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 800/2019 - Assunto: SOLICITA AO SENHOR 

PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, PARA QUE SEJA 

REALIZADA REFORMA NO TELHADO DA CEMPI 

MARIA JOSE BRANDÃO BUENO– MARTIM 

FRANCISCO – MOGI MIRIM – SP. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº 801/2019 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE REALIZE OPERAÇÃO TAPA BURACOS 

NA ROTATÓRIA DAS AVENIDAS GUARANI E DOUTOR 

JOÃO AVANCINI. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. A 

seguir, o Senhor Presidente submeteu à apreciação e votação 

dos nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à 
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Mesa (aprovadas pela Casa): Moção Nº 324/2019 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO 

DEPUTADO FEDERAL BALEIA ROSSI ELEITO 

PRESIDENTE NACIONAL DO MDB E AOS 

INTEGRANTES DA CHAPA “RENOVAÇÃO 

DEMOCRÁTICA” ELEITA PARA FORMAR A NOVA 

EXECUTIVA NACIONAL DO MDB, NA CONVENÇÃO 

NACIONAL REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO DIA 06 

DE OUTUBRO DE 2019.   Autoria: MOACIR GENUARIO, 

TIAGO CÉSAR COSTA. Moção Nº 325/2019 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA OS ARTISTAS 

QUE ESTÃO EXPONDO NA MOSTRA DE ARTES 250 

ANOS, ABERTURA OFICIAL EXPO MUSEU MEMÓRIAS 

MOGIMIRIANAS NO DIA 01 DE OUTUBRO NO CENTRO 

CULTURAL “PROFESSOR LAURO MONTEIRO DE 

CARVALHO E SILVA” DE MOGI MIRIM. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 326/2019 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA CAPOEIRA 

LUANDA, MESTRE JELON, MESTRE GUERREIRO, 

ORGANIZAÇÃO LUCIANO JANNUZZI – PROFESSOR 

SOFRIMENTO, SUPERVISÃO MESTRE GUERREIRO, 

PELO 19º GINGA FEST 2019, NO COLÉGIO 

IMACULADA DE MOGI GUAÇU DIA 05 DE OUTUBRO. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 327/2019 - 

Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA 

CAPOEIRA LUANDA, MESTRE JELON, MESTRE 

GUERREIRO, CONTRAMESTRA TATIANA, PROFESSOR 

SOFRIMENTO, INSTRUTOR SOMBRA, INSTRUTOR 

BAIXINHO, GRADUADO BIRIBA, GRADUADO 

FUMAÇA, MESTRE GUERREIRO PELO 3º LUAN DART 

FESTIVAL 2019 DIA 06 DE OUTUBRO NO GINÁSIO DE 

ESPORTES MAURÍCIO SIA EM ARTHUR NOGUEIRA. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 328/2019 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO DOUTOR 

DOUGLAS NEWTON WHITAKER, OCORRIDO DIA 06 

DE OUTUBRO DE 2019. Autoria: MARIA HELENA 
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SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 329/2019 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DA SENHORA DIRCE MARIA 

BIZIGATO TAVARES, OCORRIDO DIA 04 DE OUTUBRO 

DE 2019. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Moção Nº 330/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DA SENHORA MERCEDES DE 

LOURDES VILANI, OCORRIDO DIA 07 DE OUTUBRO 

DE 2019. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Moção Nº 331/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DA PROFESSORA DOUTORA LETICIA 

LESSA MANSUR, OCORRIDO DIA 04 DE OUTUBRO DE 

2019. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Moção Nº 332/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A ETEC PEDRO 

FERREIRA ALVES PELA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

COMEMORATIVA AOS 250 ANOS DE NOSSA CIDADE: 

“EXPANSÃO GEOGRÁFICA DE MOGI MIRIM E A 

CRIAÇÃO DE PARÓQUIAS” Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Moção Nº 333/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS JOVENS 

EMPRESARIOS CAMILA CHEIDA NAVES, VINICIUS 

NAVES, MARJORY MURAYAMA E FERNANDO NAVES 

PROPRIETÁRIOS DA PADARIA VITÓRIA E 

IDEALIZADORES DAS COXINHAS MAIS FAMOSAS DA 

CIDADE.  Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. A 

seguir, o Senhor Presidente colocou à disposição dos Srs. 

Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios n.º. 

1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 

1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, datados de 09 de outubro 

de 2019, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito 

Municipal, José Augusto Francisco Urbini, respectivamente, 

respondendo a respeito da Indicação nº 965/2018; Indicação 

nº 966/2018; Indicação nº 1261/2018; Indicação nº 

1258/2018; Indicação nº 769/2019; Indicação nº 770/2019; 
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Indicação nº 638/2019; Indicação nº 773/2019; Requerimento 

nº 528/2019; Indicação nº 584/2019; Indicação nº 775/2019; 

Indicação nº 777/2019; Requerimento nº 518/2019; 

Requerimento nº 492/2019; Indicação nº 607/2019; Indicação 

nº 789/2019, desta Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos 

Senhores Vereadores interessados); Comunicado: 030/2019, 

datado de 02 de setembro de 2019, subscrito por Sueli 

Aparecida Batista se Souza Mantellato, Presidente da 

LIFAMM – Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim, em 

resposta ao Requerimento nº 534/19, de autoria do Vereador 

Moacir Genuário, “referente à suspensão de Rafael Fernandes 

Silva”. (arquive-se); Ofício-SUP/EXT-944, datado de 25 de 

setembro de 2019, subscrito por Paulo Cesar Tagliavini, 

superintendente da Secretaria de Logística e Transportes, do 

Departamento de Estradas de Rodagem, “em resposta ao 

Requerimento nº 500/2019, solicitando agilidade no processo 

de Declaração de Utilidade Pública, referente à 

complementação das obras e serviços de remodelagem”. 

(arquive-se após dar ciência à Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros). Não havendo mais proposituras, ou 

quaisquer outros documentos, para ser levado ao 

conhecimento do Plenário, o Senhor 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 Alexandre Cintra e André 

Albejante Mazon, desistissem da palavra, ocupou lugar, na 

tribuna, o Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite a todos. Hoje, 

véspera do dia mais importante, em minha opinião, depois do 

Natal, amanhã se comemora o Dia dos Professores, os 

verdadeiros heróis neste país. Ganham mal, são agredidos, 

desvalorizados, não são reconhecidos, dobram a jornada e 

como dizia o Professor Raimundo, na Escolinha: “E o salário, 

óh!”. Amanhã é o dia do muro das lamentações e aquela 

demagogia barata, de: “temos que valorizar os professores, 

paga-los melhor e coloca-los acima do bem e do mal”, mas no 

dia 16 são esquecidos. Professor está cansado de 

homenagenzinha barata, ele não quer aquela medalhinha de 
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honra ao mérito, enquanto o salário de Professor estadual não 

chega a R$12,00 hora/aula. Governador Dória para de brincar, 

de maquiar a Educação do Estado de São Paulo, que tem 

muito que melhorar e há muito que se investir no profissional, 

chamado Professor, que muitas vezes faz além do que é lhe 

dado, pois é Professor, pai, psicólogo, até quando este país 

não vai valorizar o papel do Professor? Sem ele não existe as 

outras profissões e repito: Professor está cansado de viver de 

tapinha nas costas e elogio no dia do Professor. Governador 

do Estado de São Paulo valorize, para ontem, o Professor, 

porque muitos fazem vaquinha para colocar gasolina no carro, 

para chegar à escola. Os Professores são os verdadeiros 

heróis, parabéns a todos, pelo seu dia 15 de outubro, aliás, 

todos os dias são dias dos Professores, todos os dias. Que 

possamos lembrar, com o maior carinho e respeito, do seu 

professor, que um dia lhe educou, para você estar na situação 

que está agora. Boa noite e obrigado”. Com a palavra, 

Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente, 

nobres pares e públicos aqui presente. Hoje entraria com um 

requerimento, mas, infelizmente, pelas regras da Casa, isso 

não ocorreu, terei então de oficiar o prefeito, sugerindo a 

criação de uma Comissão, para cuidar da regularização dos 

imóveis da Prefeitura Municipal. A cidade foi contemplada 

com uma verba, no valor de 700 mil reais, por intermédio do 

Deputado Estadual, Rafa Zimbaldi, que seria destinada à 

Escola Helena dos Santos Alves, à UBS – Unidade Básica de 

Saúde, da Santa Clara e mais 100 mil reais, em infraestrutura. 

Nenhum desses lugares tem matrícula, por esse motivo, o 

Estado informou que não poderiam ser indicados, pela falta de 

matrícula. Vimos então que a UBS, do Aterrado, e a Escola 

Edna Choqueta, têm matrícula, mas não há averbação. Como 

tudo que costumo fazer, de pegar debaixo do braço e correr, 

andando de secretaria por secretaria, com o prefeito, com 

Guto, com todas as pessoas envolvidas no processo, com 

relação às UBS e as escolas, as únicas contendo averbação, 

são: a UBS da Vila Dias, com Vanderlei, a escola Nelson 

Neves e o Centro de Primeira Infância e Maria Bueno, 
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também, todos, daquele complexo do campo, da Vila Dias. 

Todas as vezes que foram construídas as unidades escolares e 

as UBSs, a prefeitura, na ocasião, não se preocupou em fazer 

essa regularização. Hoje o Estado, principalmente de São 

Paulo, está muito exigente, exigindo o máximo, o que não o 

fazia anos trás, por isso a prefeitura nunca se preocupou em 

regularizar esses locais, sorte que os temos e não perderemos 

essa verba, pois poderá ser enviada para a UBS, do Vanderlei, 

e também para a creche Maria Bueno, da Vila Dias, que 

precisa muito de uma reforma. Hoje estive com Sônia, Guto e 

com Eduardo, deve-se ficar em cima, porque brigamos desde o 

início e é necessário dar continuidade a isso, o prefeito 

cogitou a criação de uma secretaria, creio que não seja 

necessário, mas que faça uma equipe e a nomeie com. Um. 

Jurídico, um engenheiro, coloque o Flavinho, pois hoje é 

quem tem o conhecimento de todos os imóveis da prefeitura, é 

uma pessoa indicada, que está por dentro de tudo, porque, 

quando formos solicitar uma verba, principalmente se for uma 

verba estadual, eles solicitarão depois para a Prefeitura, junto 

com o projeto. Os três primeiros lugares não tinham matrícula, 

depois foram trocados pelos que tinham, porém estes não 

constavam averbação do imóvel, fomos pesquisar e a demora 

é de 30 a 60 dias, para fazer averbação e não temos esse 

tempo, por esse motivo as verbas ficarão para esses lugares, 

que também são lugares que precisam. A UBS, do Vanderlei, 

na gestão passada, foi uma das únicas UBS’s que não foi 

reformada e faz muito tempo que há necessidade, Alexandre, 

morador de lá, assim como Robertinho, Samuel, eles sabem da 

necessidade, esse recurso será bem aproveitado, o qual virá do 

Estado. A prefeitura precisa começar a cuidar melhor, detendo 

uma estrutura melhor, para que esses imóveis sejam 

regularizados, para que, não somente nós, vereadores, como a 

próxima legislatura, que com certeza, trará verbas para a 

cidade, para que não tenham essa dificuldade, a qual 

encontramos agora, neste ano. Obrigado, senhor presidente”. 

Com a palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Boa 

noite, senhor presidente, Mesa, vereadores e vereadoras, 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

13 

munícipes e imprensa. Primeiramente, quero saudar a todos os 

vereadores, que aprovaram a Moção nº 333 e gostaria de 

justificar essa moção, com a presença e saudar a eles, que 

estão aqui, os grandes empreendedores: Fernando e Vinícius, 

acompanhando-nos na sessão hoje. Fiz questão de fazer essa 

moção, porque temos, dentre tantas coisas boas, em Mogi 

Mirim, temos que valorizar principalmente o 

empreendedorismo. No dia cinco de outubro, é comemorado o 

dia nacional do empreendedorismo, o que veio a calhar uma 

reportagem de Ana Paula, contando a história desses jovens 

empreendedores, como Vinícius e Fernando, com suas 

companheiras: Marjorie e Camila, sendo conhecidos, hoje, 

pela coxinha gourmet, na Padaria Vitória, na Expedito 

Quartieri, o qual já foi motivo de elogio de Kassab, da EPTV 

Campinas, em seu programa, vinculado em junho, deste ano, 

todo trabalho desenvolvido por eles, por serem 

empreendedores, por acreditar que, mesmo na dificuldade que 

o Brasil mantém, para os pequenos empresários, eles foram 

criativos e puderam criar algo que chamasse a atenção, que 

pudesse comercializar e tornar a tradicional, assim como 

temos outros locais tradicionais, principalmente pela culinária 

mogimiriana, referência pelo polo gastronômico, eles se 

tornaram mais uma referência na gastronomia mogimiriana, 

com a sua coxinha. Quero saudá-los, Vinícius e Fernando, 

parabenizando-os, pois, o Legislativo deve tê-los como 

exemplo e fazer isso como exemplo, pelo que estão 

demonstrando pela nossa cidade. Peço que fiquem em pé, que 

possamos dar uma salva de palmas a eles, esta é uma 

homenagem, referente a moção de hoje e que receberão logo, 

pela aprovação, por unanimidade, de todos os vereadores. 

Quero também fazer referência a Moção nº 332, já que 

amanhã se comemora o Dia dos Professores, não deixaria de 

mencionar aqui, na tribuna, um trabalho belíssimo, 

desenvolvido na Etec “Pedro Ferreira Alves”, que está à 

disposição para visitação, na Estação Educação, feitos pelos 

alunos e pela direção de duas professoras: Ana Paula e Maria 

Judith dos Santos, inclusive, esta, foi minha professora, 
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quando estudei na Etec “Pedro Ferreira Alves”. Gostaria que 

vocês pudessem visitá-los, pois conta sobre a expansão 

geográfica, através de quadros, de exposição realizada, com a 

colaboração de Carmem Bridi e do Historiador Tóride 

Celegatti. Contando a história da expansão geográfica, com a 

expansão religiosa católica da cidade, é muito interessante 

vermos o desenvolvimento, principalmente porque temos uma 

paróquia com mais anos, do que o próprio município, com 

aproximadamente 270 anos de existência, de uma paróquia, 

enquanto nossa cidade tem 250 anos, por isso é importante 

valorizarmos o trabalho dessas professoras, com seus alunos, 

da Etec, pela moção aprovada hoje, agradeço a cada um, pelo 

voto favorável. Para terminar, senhor presidente, hoje também 

apresentei um requerimento, com relação a Avenida 22 de 

outubro, Fábio está aqui e pode levar essa indagação que faço, 

por meio do requerimento, pois, muitos moradores da 

redondeza me questionaram sobre o estreitamento feito, após a 

rotatória, da entrada do Jardim Murayama IV, porque passo 

por ali várias vezes e fico preocupado com os acidentes que 

podem causar e segundo a Secretária Tânia, isso foi 

necessário, porque o município invadiu um terreno particular, 

quando fez a rotatória e o acesso, acredito que caberá um 

estudo, à municipalidade, para a resolução daquele problema. 

Fico muito preocupado com aquela alteração no trânsito da 

Avenida 22 de outubro e peço, por meio de requerimento, para 

que seja avaliado. Obrigado”. Como o próximo orador, 

Vereador Jorge Setoguchi, desistiu da palavra, ocupou lugar, 

na tribuna, o Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, 

senhores vereadores, vereadoras e público presente, gostaria 

de iniciar falando sobre as obras, do Parque das Laranjeiras. 

Na semana passada, na noite de segunda-feira, como choveu 

bastante, em Mogi Mirim, infelizmente ocorreu um problema, 

com a entrada de lama e água, na casa de quatro moradores, 

conversei com apenas três moradores, inclusive um já se 

mudou da casa, com relação aos outros dois moradores, demos 

todo suporte, conversei com o pessoal da prefeitura e solicitei 

maior presença deles, para estudarem e realizarem uma 
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estratégia melhor, para que, quando chover, novamente, as 

obras não atrapalhem os moradores em suas respectivas 

residências, porque, lá fora, infelizmente, não há o que fazer, 

pois são vários buracos e com a realização das obras não há 

como evita-los, isso é o que deveremos compreender, porém 

dentro de sua residência, é necessária a segurança. Hoje um 

requerimento foi aprovado por todos, inclusive será parte de 

nossa discussão, no dia 25 de setembro, em nossa reunião da 

Frente Parlamentar, em defesa de políticas públicas de 

habitação e regularização fundiária, ou seja, a regularização de 

loteamentos, 25 de outubro. Discutiremos sobre dois bairros, 

contendo problemas idênticos, como o Jardim Europa, no qual 

Gérson conhece bem e já me ajudou em outros momentos, 

agora é nossa grande oportunidade, porque, hoje, o 

requerimento está convocando os secretários da prefeitura, 

para comparecerem no dia, pois estão aqui em algumas 

reuniões, já até os agradeço, participando porque são 

convidados, nesse caso os convocamos, porque pretendemos 

trazer mais moradores, do Jardim Europa, tanto este bairro, 

quanto o Novacoop, têm o mesmo problema, com relação à 

questão da matrícula, cadastrada em um nome e o morador da 

residência está pagando o IPTU – Imposto Predial e Territorial 

Urbano, que não está em seu nome, este é o caso do Jardim 

Europa. Em que um loteamento, no ano de 1994, mais ou 

menos, financiado pela Caixa Econômica, quando os 

moradores compraram o imóvel, a matrícula de cada morador 

estava para sair em seguida, o problema foi que, depois de 

financiado, pela Caixa Econômica, o morador já residia nas 

casas e na justiça esse lote foi tomado do loteador, que 

constava uma matricula, somente, o INSS – Instituto Nacional 

Do Seguro Social, então entrou na justiça e tomou posse da 

matrícula do loteamento e hoje o morador tem a casa, pois ele 

pagou, porém, a matrícula está em nome do INSS. Em 2009, 

mais ou menos, houve uma reunião no CAIC, em que o 

Prefeito Carlos Nelson e o Gerente da Caixa Econômica, da 

época, conversou com os moradores e naquela reunião foi 

decidido que, se todos os moradores pagassem e quitassem a 
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dívida, conseguiriam a matrícula para cada morador, posterior 

a isso, apenas 20 moradores não conseguiram quitar a dívida. 

Até hoje a Caixa Econômica não deu respaldo a essa 

população, porque foi financiada por ela, a prefeitura também 

não deu respaldo e o loteador saiu, porque quebrou e o 

morador fica amarrado a essa situação, que não tem matrícula 

da casa, mas quitou pela Caixa Econômica. Amanhã 

deveremos também fazer o ofício, convocando alguém da 

Caixa Econômica, para prestarem maiores esclarecimentos, 

isto no dia 25. Em agosto de 2018 a prefeitura de Mogi Mirim 

solicitou algumas informações no processo, mas até hoje ela 

ainda não foi ouvida, esse é o momento para fazermos essa 

reunião, juntamente com os moradores, para esclarecer a eles a 

situação, com a presença do pessoal da Caixa Econômica, até 

quem sabe do INSS, para o andamento dessa história. 

Obrigado a todos”. Como o próximo orador, Vereadora Maria 

Helena Scudeler de Barros, desistiu da palavra, ocupou lugar, 

na tribuna, o Vereador Moacir Genuário: “Boa noite, 

presidente, vereadores, vereadoras e público presente. Quero 

agradecer a todos os vereadores, que assinaram comigo a 

moção, para nosso Deputado Baleia Rossi, eleito a Presidente 

Nacional, do MDB – Movimento Democrático Brasileiro, 

também quero agradecer a todos, por assinarem meu “título de 

cidadão”, que também é para ele. Quero também parabenizar o 

Clube do Recanto Mogiano, pois quando o pessoal participa 

de jogos, com Bruno Camargo, ou é campeão, ou é vice-

campeão, quero mais uma vez cumprimenta-lo e quero deixar 

ciente de seu trabalho realizado com as meninas, um trabalho 

de excelência, quem tem a ganhar, não é penas as meninas e o 

Clube, mas a cidade de Mogi Mirim, com esses eventos e com 

essas meninas, participando desses campeonatos, meus 

parabéns, Bruno, Comissão Técnica e jogadores. Hoje fiz um 

requerimento pedindo para que, o que a prefeitura fez na 

Avenida Pedro Botesi, junto com a 22 de outubro, que ela faça 

também no outro retorno, de cima, porque o trabalho ficou 

muito bom. Outro requerimento, que fiz, foi pedindo para que 

na Praça 1º de Maio, onde há um ponto de ônibus, para que 
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aquela praça seja diminuída, para que o ponto de ônibus seja 

colocado mais para trás, para que seja um ponto de ônibus 

descente, acho que ficará sensacional, porque não atrapalhará 

o trânsito no momento em que o ônibus fizer a parada. São 

dois trabalhos, de grande valia para a população, realizando 

isso aproveita-se para colocar um ponto de ônibus descente, 

pois, em tempos de chuva, como da semana passada, o pessoal 

não tinha onde ficar, escondendo-se nos comércios, será um 

trabalho bem feito, assim como o que foi realizado na  

Avenida Pedro Botesi. Espero que esses meus dois pedidos 

sejam atendidos o mais rápido possível, pois beneficiará a 

população, obrigado”. Com a palavra, Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros 

da Mesa, caros senhores vereadores e vereadoras, público 

presente, imprensa, povo de Mogi Mirim, boa noite. No final 

de semana o pessoal me abordou na rua, para conversar 

comigo a respeito de minha fala, na semana passada e eu não 

poderia generalizar, que todos os secretários da 

municipalidade não trabalham, pelo contrário, 90% trabalham, 

porém, há secretário que insiste em enrolar e resolver os 

problemas que a população necessita, para resolver sobre o 

problema da árvore, que ainda está lá, com o galho podre e a 

moradora, quase todos os dias, solicitando-me o corte daquele 

galho, antes que ele caia. Tenho que elogiar aqui e tecer 

elogio a dois secretários, o primeiro deles é uma secretária, 

que a acho competentíssima, primeiro porque ela está 

preparada para o trabalho que ela exerce, por ser formada em 

administração, em pedagogia, por ter conhecimento do que 

está fazendo, como a Secretária Flávia Rossi. No final de 

semana estive em São Francisco e lá a população teceu-me um 

elogio sobre a ambulância e do motorista, que lá fica, à 

disposição da população, inclusive a ambulância já prestou 

socorro, em caráter de emergência, para trazer pessoas de 

Martim Francisco, para receberem atendimentos em Mogi 

Mirim e meus parabéns à Secretária Flávia Rossi. Já estou 

sabendo que há negociação com o Governo Federal, uma 

unidade do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de 
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Urgência, para ficar em posto avançado, em Martim 

Francisco, essa unidade ficará 24 horas por dia na cidade e 

para a população, é motivo de muita alegria, com uma unidade 

do SAMU, para atender as situações de emergência. Também 

gostaria de tecer elogios ao Secretário José Luís, da Guarda 

Municipal, porque o sistema “muralha digital”, que será 

instalado em Mogi Mirim, será fantástico, para nossa 

população, em função da segurança promovida por ela, porque 

todo veículo roubado e que estiver com alguma pendência, ao 

passarem pelas câmeras, serão filmados e automaticamente 

serão denunciados na Central Digital. Meus parabéns ao 

Secretário José Luís, da Guarda Municipal, em conjunto o 

Prefeito Carlos Nelson, que deu atenção total a esse sistema 

de monitoramento, nas entradas da cidade de Mogi Mirim. Na 

semana passada, quando comentei sobre nossas antiguidades, 

de Mogi Mirim, queria estende-lo ao Museu de Mogi Mirim, 

que merece uma atenção maior, porque há várias relíquias e 

vários objetos que contam nossa história, como prometido na 

semana passada, aqui está o livro do artista Tóride Celegatti, 

contando a história de nossa cidade, gostaria que todos os 

vereadores olhassem esse livro, pois é muito importante para 

nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente”. Como o 

próximo orador, Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, 

desistiu da palavra, ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora 

Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, presidente, Mesa, 

vereadores, vereadora, público aqui presente e pessoal que 

está nos assistindo em casa. Hoje gostaria de começar falando 

sobre uma situação que me deparei, pois estava em meu 

plantão policial e recebi vários contatos do Mogi Mirim II, 

com relação a um caso de uma sacola e uma bolsa de escola, 

contendo filhotes de animais mortos dentro delas, por ser caso 

de polícia e por ser investigadora, quando há um local de 

crime, com morte, no plantão tenho que estar no local e junto 

com a perícia e nisso eu sei, por conta do meu curso de 

entomologia forense, sei de algumas coisas sobre tempo de 

morte e não posso afirmar com toda certeza, mas, aqueles 

animais foram colocados dentro daquela bolsa ainda com vida, 
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foram dois filhotes, uma judiação, eles transpiraram muito, 

pois o material era de plástico, estava fechado e os abafaram, 

imagino o quanto devem ter se debatido. Hoje também, pela 

manhã, quando estava saindo de meu plantão, fui muito 

chamada, porque na estrada da Cloroetil amarraram no poste 

uma cachorra branca, com um cordão pequeno, no sol e tinha 

também uma caixa grande de isopor, quando buscaram a 

cachorra para dar um lar, vem a surpresa: dentro da caixa 

haviam oito filhotes, cozinhando naquele sol, dentro daquele 

isopor. Quero falar ao Executivo, para que ele comece a 

realizar mais trabalhos de conscientização, de começar a 

cobrar mais e com relação a isso, já fiz algumas propostas e 

algumas indicações, para trabalhar dentro das escolas sobre a 

conscientização, pois a estupidez do ser humano está ficando 

insustentável. O Bem-Estar Animal (BEA) já anunciou sobre a 

castração, a inscrição começou hoje e o que controla essa 

população de animais sem controle, é a castração, a população 

precisa procurar o BEA e fazer a inscrição, isso não tem custo, 

o animal precisa ser castrado, para não reproduzir dessa 

forma, porque se derem cria, dentro de sua casa, a 

responsabilidade é sua, antes do município, a responsabilidade 

é de quem adota e se você não pode sustentar um animal, não 

o adote e a partir do momento que você o faz, a 

responsabilidade sobre ele é sua. É muita covardia abandonar 

um animal na estrada, colocá-lo dentro de uma sacola e fechá-

lo para morrê-la, temos que ter mais respeito, não acredito que 

alguém que não possa pensar em um animal, consegue pensar 

em um ser humano, temos que respeitar as vidas e essa é a 

mais frágil, porque não há como se defender, precisando de 

nossa voz. Fiquei muito indignada com esses dois casos, os 

quais vi, hoje de manhã, gostaria muito que o Poder Executivo 

se manifestasse, com relação a isso, por meio de campanhas 

de conscientização. Quero falar também a respeito dos fogos, 

que ocorreram neste final de semana, alguns lugares ainda 

estouraram fogos, confesso que no meu bairro, estava em 

trabalho, no Clube Mogiano, quero também agradecer a 

Alexandre Cintra, nos dando a liberdade de entrar com a 
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Causa Animal, dali não ouvi nada, aquela parte do Mirante foi 

respeitada, sei que em alguns outros bairros da cidade também 

houve esse respeito. Veio para nós a Lei de Regulamentação, 

fiz a sugestão de algumas mudanças, porque achei que em um 

determinado ponto a punição estava pequena, acho que esta 

deve ser mais firme e também sobre a forma de denunciar. 

Sabemos que, dentro do Código Penal, qualquer pessoa 

comum pode realizar o flagrante e dentro do assunto, 

relacionado aos fogos, sugiro para que duas pessoas 

fotografem e filmem, porque hoje todos têm celulares nas 

mãos, sendo suficiente para haver a punição, para que a 

pessoa seja punida ao soltar fogos. Algumas pessoas 

questionaram sobre a proibição da venda e primeiro não é 

permitido, porque é inconstitucional, segundo porque há fogos 

sem estampidos, ou seja, a pessoa tem uma segunda opção, 

não é necessário fazer algo que agrida aos animais, as pessoas 

doentes, os autistas, por esse motivo, requeiro ao Executivo 

uma conscientização maior. Quero falar também sobre a 

Delegacia da Mulher (DM), está quase pronta e está ficando 

muito bonita, ela contará com uma estrutura de 

estacionamento interno, para as pessoas portadoras de 

necessidades especiais, para serem atendidas, creio que são 

mais alguns dias para vocês verem, nas redes sociais, essa 

inauguração da nova Delegacia da Mulher, de Mogi Mirim. 

Reforçando as palavras do Vereador Cristiano, pois também 

sou do mesmo partido, que, por meio do apoio de Rafa 

Zimbaldi, teremos, dentro de Mogi Mirim, a liberação de 

verbas, em torno de 700 mil reais, que será utilizada, como já 

explicado por Cristiano, a Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Vanderlei, localizada próximo ao Supermercado Araújo, na 

Vila Dias, porque é uma UBS que necessita de reforma 

urgente. Há também uma CEMPI – Centro Educacional 

Municipal de Primeira Infância, “Maria Bueno Amoedo 

Campos”, que também sofrerá reforma, pois chove dentro 

dessa escola, assim como outras, no município, essa receberá 

verba e logo será reformada. Volto na próxima fala, obrigada”. 

Com a palavra, Vereador Tiago César Costa: “Boa noite, 
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senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público 

presente, imprensa e internautas. Confesso que fiquei surpreso 

com a declaração do Líder do Governo, na semana passada, do 

Vereador Magalhães, a respeito da incompetência de muitos 

profissionais do Governo Carlos Nelson, indicado pelo 

prefeito, para ser secretário de seu governo, inclusive saiu no 

jornal A Comarca, uns trechos como: “Boca nervosa: o que 

tem de gente incompetente nesse governo, de Mogi Mirim”, 

até dei risada, porque falei: agora que o senhor descobriu que 

há pessoas incompetentes, no governo de Mogi Mirim?! 

Vendo hoje a declaração do Vereador Cristiano Gaioto, que 

não há matrícula e por esse motivo perdeu-se uma verba, mas, 

não há matrícula e nenhuma escola tem AVCB – auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros está lá, denunciado no 

Ministério Público e como já citado, uma das creches que cai 

água na cabeça das crianças é mesmo a escola “Maria Bueno”, 

fui até a escola, há relatório no Ministério Público, tem tudo o 

que a competentíssima Secretária Flávia Rossi, poderia ter nas 

mãos, para destinar um orçamento e reformar essas escolas e 

creches, mas, infelizmente, em 12 anos de mandato, até hoje 

nunca se planejou matrícula, nem AVCB, nem reforma nas 

escolas e nas creches, de Mogi Mirim. Concordo plenamente 

com a fala do nobre Vereador, Líder do Governo Carlos 

Nelson, quanta gente incompetente, no Governo de Carlos 

Nelson Bueno, não conseguem planejar uma reforma de uma 

creche, de uma escola, que quando chove, cai água nas 

cabeças das crianças. É preciso vereador ter que denunciar no 

Ministério Público e mesmo assim não foi incluído no 

orçamento municipal, para que as escolas e as creches sejam 

reformadas, isso é um absurdo, é uma questão de falta de 

planejamento, falta de gestão, uma porque se empresta 

dinheiro para começar a construir algo, mas não se empresta 

dinheiro para começar a reformar algo tão importante, como a 

educação de nossas crianças em locais salubres, locais em que 

possam estar sem correr riscos de sofrerem danos às suas 

próprias vidas, vida estas que podem, de repente, pode 

acontecer alguma tragédia. Falo isto porque na semana 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

22 

passada estive na Escola “Cleusa” e foram comprados, 

pasmem, inclusive hoje fiz um requerimento e foi aprovado 

pela maioria, para pedir informações, porque foi aprovada 

uma licitação, com a compra fogões e eletrodomésticos paras 

as escolas e CEMPIs – Centros Educacionais Municipais de 

Primeira Infância, antes das férias de julho esse fogão está 

parado, virou mesa e ainda não foi instalado, assim como em 

várias creches e várias escolas. Quando se entra na cozinha 

das escolas, e das creches, sem brincadeira, se a vigilância 

sanitária visse a situação e fosse a fundo, deveria interditar 

todas as cozinhas das escolas e das creches, agora, vá a um 

restaurante, para ver se isso pode ocorrer, assim como há em 

Mogi Mirim. É uma pouca vergonha, Vereador Gaioto, não há 

matrícula, não tem AVCB, não há condições salubres para as 

crianças estarem naquele local, as cozinhas estão todas 

detonadas e quando se compra um utensílio, como o fogão, 

não é instalado, há quatro meses sendo utilizado como uma 

mesa de suporte, para as merendeiras. Pegue o relatório de 

aprovação, das contas de Carlos Nelson Bueno, do ano de 

2017, os apontamentos do Tribunal de Contas, do Estado de 

São Paulo, demonstram que a merenda de Mogi Mirim é mal 

acondicionada, há problemas sérios, como: frízeres 

enferrujados, acondicionamento errado, muita coisa errada e 

muita coisa precisa ser mudada por esses incompetentes, do 

governo atual, do Prefeito Carlos Nelson Bueno, porque estão 

aí e não é de hoje, deveriam fazer a lição de casa, um arroz e 

um feijãozinho bem feitos, para aí sim serem bons gestores, 

porque é isto que as crianças de Mogi Mirim precisam, é o que 

a educação precisa. Agora, gestores que colocam a vida de 

crianças em risco, ao invés de emprestarem dinheiro para 

reformar essas escolas e creches, não, eles querem começar a 

construir e isso para mim demonstra o descaso com as 

crianças da cidade, como Vereador Cinoê citou para valorizar 

os professores, isso é politicagem barata, começar a construir 

algo e não investir em uma estrutura digna, para uma criança 

estudar, dentro de uma escola e dentro de uma creche. Ficam 

aqui essas considerações, volto para falar a respeito, em minha 
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explicação pessoal, sobre outros assuntos, mas antes deixo a 

questão: “o que tem de gente incompetente, neste governo de 

Mogi Mirim”, se o Líder de Governo falou isso, imagine eu, 

que sou considerado oposição, desde o primeiro dia do 

mandato, então, Vereador Magalhães, seja bem-vindo ao time, 

tenho certeza que o senhor verá que há mais pessoas 

incompetentes, do que o senhor imagina, com relação a este 

governo, de Carlos Nelson Bueno. Muito obrigado, senhor 

presidente, boa noite”. Não havendo mais oradores inscritos, o 

Senhor Presidente suspendeu a Sessão às 19h53, 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 Senhor 

Presidente deu por iniciados os trabalhos da "ORDEM DO 

DIA", submetendo à apreciação da Casa o que segue: EM 

SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do 

Artigo 172 do Regimento Interno. 1. 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”. Para discorrer sobre a matéria, 

fez uso da palavra Vereador Tiago César Costa: “Boa noite, 

senhor presidente. Esse Projeto de Lei nº 100, do segundo (2º) 

turno, na semana passada fiz uma breve explanação sobre a 

intenção dele, é importante também trazer aqui, para este 

momento, em segundo turno, batendo o martelo, a respeito 

dessa situação, assim como o que foi dito por Vereador 

Magalhães e concordo plenamente, o senhor está com o livro, 

constando a história de Mogi Mirim e uma frase que o senhor 

usou, até uma frase oportuna, para esse momento, do que 

pudermos fazer, para preservar nosso patrimônio histórico 

cultural, temos que fazer, como Câmara Municipal. Pensando 

nisto, foi nesse sentido que coloquei, em forma de lei, para 
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preservar uma parte da história de nossa Santa Casa de 

Misericórdia, de Mogi Mirim, com seus mais de 150 anos. 

Este projeto visa praticamente essa preservação da fachada, do 

nome e da capela, que é algo importante para nós, 

mogimirianos, pensando na preservação de nossa história, de 

nossa cultura e de nossas raízes, como mogimirianos, assim 

como nasci ali e muitos de nós nasceram, entendo a 

importância deste projeto de lei, para que nenhum aventureiro, 

ou algum tipo de gafanhoto, venha a usufruir de nossa 

entidade, de forma a destruir nossa história. Em nenhum 

momento o referido projeto interfere na modernização e 

investimento, para nossa entidade, que poderá receber 

investimentos privados e se modernizar, contudo, a fachada, a 

capela e o nome deverão ser preservados, porque se torna, a 

partir de hoje, de nossa votação, se aprovado por nossos 

nobres colegas vereadores e vereadoras, com a promulgação 

do Prefeito Carlos Nelson, uma lei que preservará parte de 

nossa Santa Casa. Diante a essas colocações, entendo que não 

podemos mais deixar nosso patrimônio histórico ser 

assassinado, como foi com o Casarão Amarelo, no último 

suspiro do Governo Carlos Nelson, colocado a baixo, essa 

história, dos 250 anos, tem essa mancha, registrada na história 

de Mogi Mirim. Um dia acordou-se, pela manhã e o Casarão 

Amarelo estava no chão, bem como nosso Mercadão 

Municipal, histórico, transformado em uma brinquedoteca, 

praticamente sem utilidade nenhuma. Não preservamos nossa 

história, não preservamos nosso patrimônio histórico e a 

intenção é, realmente, fazer com que a cidade de Mogi Mirim, 

em seus 250 anos, tenha uma história a ser conservada e para 

as futuras gerações, para que se lembrem daquilo que foi feito, 

naquele local. Peço o apoio dos senhores para o Projeto de Lei 

nº 100/2019, transformando o nome da Santa Casa, a fachada 

e a capela, em patrimônios históricos e culturais, de natureza 

imaterial, do Município de Mogi Mirim. Muito obrigado, 

senhor presidente”. (posto a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, em segundo turno, por unanimidade, o 

Projeto de Lei nº 100/2019, do Vereador Tiago César Costa); 
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(à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); EM PRIMEIRO 

TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do Artigo 172 do 

Regimento Interno. 2. Projeto de Lei nº 65, de 2019, de 

autoria dos Vereadores Geraldo Vicente Bertanha e Gerson 

Luiz Rossi Junior, “dispondo sobre a obrigatoriedade de a 

Prefeitura divulgar, no Portal Transparência do Município de 

Mogi Mirim, semestralmente, relatórios detalhados, contendo 

dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de 

trânsito, aplicadas no âmbito do Município de Mogi Mirim, 

bem como sua destinação”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação e Parecer Conjunto das Comissões de Obras, 

Serviços Públicos e Atividades Privadas e de Finanças e 

Orçamento. Com emenda substitutiva dos vereadores Geraldo 

Vicente Bertanha e Gerson Luiz Rossi Junior. Para discorrer 

sobre a matéria, fez uso da palavra Vereador Gérson Luiz 

Rossi Júnior: “Senhores vereadores, este é um projeto que cria 

uma obrigatoriedade na prestação de contas do município, 

sabemos que existe o Portal Transparência e é obrigatório, 

para obterem-se dados financeiros, contábeis, folhas de 

pagamento, tudo o que vem de recursos vinculados e quando 

ocorreu, aqui, a prestação de contas do terceiro quadrimestre, 

vimos às receitas, oriundas de quais fontes, porém o trânsito e 

o próprio código de trânsito brasileiro, em seu Artigo nº 320 e 

parágrafos, consta: “é necessária a prestação de contas da 

receita das multas de trânsito e a sua aplicação”. Vereador 

Gebe e eu havíamos registrado praticamente o mesmo projeto, 

com o mesmo pensamento em realizar esse projeto de lei, 

primeiramente ele o fez, apenas fiz uma assessoria técnica, 

para que pudéssemos colocar essa obrigação, dentre todas as 

demais prestações de contas, a necessidade de colocar: o 

número de infrações no período de seis meses, dos radares, 

dos agentes de trânsito, estacionamento rotativo, tudo o que 

for infração de trânsito, será relacionado o número de 

infrações realizadas no período e o valor arrecadado, porque 

vemos, hoje, no Diário Oficial do município, a publicação 

daquelas infrações que não ocorreram notificações pessoais, 

isso já é uma atribuição da Secretaria de Mobilidade Urbana, 
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porém o que pedimos é que também se realize a prestação de 

contas desse valor arrecadado, de seu montante e sua 

destinação, principalmente dividindo em: 1. Montante 

aplicado na educação de trânsito; 2. Recursos aplicados em 

sinalização, recapeamento, engenharia de tráfego e campo e 3. 

Montante destinado à fiscalização de trânsito. Estes são os três 

itens, no demonstrativo, da destinação do recurso arrecadado. 

Acho que temos um importante papel fiscalizador, qualquer 

Câmara Municipal tem essa obrigação, mas dar oportunidade 

para que a população também possa acompanhar os gastos 

daquilo que é arrecadado, ainda mais se falando em multas de 

trânsito, algo que as pessoas, muitas vezes, reclamam, por 

serem multadas, mas não há outra forma de educar, senão 

multar. É importante também a aplicação desse recurso, 

sabemos que é vinculado apenas para esse motivo, é 

importante que as pessoas saibam e que os munícipes 

acompanhem para onde vai a aplicação desse recurso. Que 

possamos, também, acompanhando essas destinações, 

fazermos nossas indicações e realizarmos também as nossas 

propostas, para que esse dinheiro seja bem aplicado. Estamos 

vivendo em um mundo cada vez mais rápido, energético, às 

vezes o trânsito traz essa energia e esse dinamismo, por isso é 

preciso o equilíbrio e o respeito no trânsito, temos, cada vez 

mais, trabalhar a educação, porque, hoje, sou um dos que já 

foram multados por esse motivo, porque dirigimos com o 

celular nas mãos, esse é um grave defeito nosso, os quais não 

conseguimos nos desvincular, para dar aquela espiadinha 

durante a atenção que devemos ter no trânsito, por esse 

motivo é importante que essas novas tendências também 

sejam combatidas e a aplicação dos recursos para essa 

educação, em minha opinião, é primordial. O Vereador Gebe e 

eu, apresentamos este projeto e gostaríamos da votação e 

aprovação de todos, para que possamos ter as receitas e as 

despesas, desse setor da prefeitura, divulgadas no Portal 

Transparência, obrigado”. Com a palavra, Vereador Geraldo 

Vicente Bertanha: “Boa noite, senhor presidente, membros da 

Mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Gérson, você 
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já foi feliz na explicação técnica do projeto, que é simples e 

não é tão complicado, acho que ele é bem incisivo e queremos 

que, realmente, a prefeitura conte para nós, para a população, 

para o cidadão, onde é aplicado o dinheiro, que é recolhido em 

multas, na cidade. É comum e ouço muito as pessoas falarem 

que passaram por alguma rua e foram multadas e “visite Mogi 

Mirim e ganhe uma multa”, vemos toda essa situação e com 

isso queremos saber onde está esse dinheiro, porque quando 

pedimos para fazerem uma lombada, não há dinheiro, se 

pedimos para colocar um semáforo, também não há dinheiro, 

se pedimos para consertar um asfalto, o que também faz parte 

do trânsito, do rolamento, não há dinheiro. Onde está o 

dinheiro das multas? Precisamos saber. Queremos que o 

prefeito e o Executivo demonstrem e, em minha opinião, nem 

deveríamos fazer um projeto como este, deveria ser por 

obrigação do próprio município, porém sabemos que não tem 

e que infelizmente não é feito, por isso estamos provocando e 

pedindo o apoio de vocês, de todos os senhores, para 

aprovarmos este projeto. Repito: é um projeto simples, porém 

queremos vê-lo em funcionamento e sou o primeiro, garanto 

para vocês, se não funcionar, eu cobrarei, porque queremos 

ver no demonstrativo quanto tem e onde é utilizado. Falamos 

muito sobre a CIP – Contribuição de Iluminação Pública, 

pagamos, arrecadamos e não vemos detalhadamente o 

montante sendo utilizado, é a mesma coisa com as multas, 

sabemos que há um rapaz na cidade que, só de pensar em 

passar perto dele, ele já está multando, a questão é: para onde 

vai essa multa? É isto o que queremos saber, por meio deste 

projeto, esperamos contar com os senhores, obrigado”; 

(submetido a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, em 

primeiro turno, por unanimidade dos vereadores presentes, o 

Projeto de Lei nº 65/2019 e emendas, dos Vereadores Geraldo 

Vicente Bertanha e Gerson Luiz Rossi Junior); (à ordem do 

dia da próxima sessão, para ser apreciado em segundo (2º) 

turno). Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", o Senhor 

Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada 

à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os 
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Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010 (Regimento 

Interno vigente). Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra: 

“Excelentíssimo senhor presidente, membros da Mesa, 

senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, 

imprensa, boa noite a todos. Não poderia deixar de passar em 

branco essa data, tão importante, como o dia dos Professores. 

Quero deixar registrado também um agradecimento ao 

Prefeito Carlos Nelson e à Administração Municipal, por 

atenderem a um pedido meu, de estender o ponto facultativo, 

para os professores na área de cultura e esportes, porque, até 

então, apenas os professores da educação eram contemplados, 

por esse motivo fiz um pedido, um requerimento aprovado por 

esta Casa, foi atendido e estendido aos professores da área de 

cultura e esportes. A todos nossos amigos Professores: 

continuem lutando, a esperança está, realmente, em vocês e na 

educação, não há outro sentido e outro caminho, a não ser por 

meio de vocês. A esperança, não só de melhorar nossa cidade, 

mas melhorar nosso país e o mundo, isso só é possível por 

meio dos Professores e pela educação, meus parabéns a todos. 

Quero aproveitar e convidar a todos vocês e alertá-los, pois, as 

festividades do aniversário de Mogi Mirim começarão na 

sexta-feira, com a entrega da Medalha “Presidente João 

Teodoro Xavier”, às 19 horas, no Clube Mogiano, todos os 

senhores a as senhoras já receberam os convites e seus 

homenageados, todas as autoridades também receberam e tudo 

acontecerá conforme o protocolo, dentro do rito de uma 

solenidade, da Câmara. É mais importante dizer que todos 

vocês serão recebidos de braços abertos, a festa está ficando 

muito bonita feita por várias mãos, estas do Conselho de 

honraria, de todos os apoiadores e colaboradores, pessoas que 

estão colaborando muito com esse momento, que é, na 

verdade, o grande evento e a grande marca, da Câmara, nesses 

250 anos e esses 25 homenageados são pessoas que 

representam, exatamente, a força que tem esta cidade. Quando 

aconteceram essas indicações dos senhores foi com muito 

cuidado e olhando para esses 25 homenageados vemos que, 

realmente, foram pessoas agraciadas, para receberem essa 
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homenagem, que acontecerá no dia 18, às 19 horas, no Clube 

Mogiano, a Medalha “Presidente João Teodoro Xavier”. 

Lembrando que a partir do dia 19, até o dia 22, começará toda 

programação do Farra Fest, este ano, com a Band Fm e com 

Fábio Gouveia, lançada toda programação, no Espaço 

Cidadão, a qual todos os senhores já possuem conhecimento, é 

mais importante que multipliquem isso, pois é para toda 

população. Utilizem suas redes sociais e todos seus contatos, 

para multiplicar, isso era uma festa apenas da Administração 

Municipal, mas não é, é uma festa do mogimiriano, a data de 

aniversário é da cidade, os 250 anos são nossos, os parabéns 

são para nós, por isso multipliquem e convidem a população 

para participarem, principalmente para o desfile cívico, que 

voltará com força total no dia 22, a partir das 09 horas. Haverá 

um trajeto muito bem desenhado pela Secretaria de 

Mobilidade Urbana, a Secretaria de Segurança, juntamente 

com a Secretaria de Educação e a Diretoria de Ensino, 

traçando perfeitamente todo trajeto, que envolverá todas as 

escolas: particulares, municipais, estaduais e todas as 

entidades de Mogi Mirim. Vamos ganhar força nesse grande 

dia, com o retorno do tão pedido desfile, que é tão importante, 

que ele seja o marco do retorno e que no próximo ano também 

possamos voltar com o desfile de 07 de setembro. Sei que 

nosso Secretário de Relações Institucionais, Alberto, está 

presente, meus parabéns por toda programação, neste 

momento desejo força, porque sei que será uma pegada muito 

forte, por esses dias, mas fazemos isso para a população de 

Mogi Mirim. Como somos multiplicadores de informações e 

temos muita força em nosso trabalho, que possamos 

multiplicar isso e cantar uns “parabéns para você” para a 

cidade, assim como ela merece. Muito obrigado a todos pela 

atenção e boa noite”. Com a palavra, Vereador André 

Albejante Mazon: “Boa noite a todos, público presente, 

pessoal que nos acompanha pela internet, nobres vereadores. 

Meu primeiro assunto é referente a uma coisa que seria até 

absurda. Vereador Gaioto, em sua primeira fala, disse que de 

todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas, da 
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cidade, apenas três possuem averbação, apenas essas três estão 

com os documentos em dia e na hora não me surpreendi com 

essa informação, porque a Secretária Flávia Rossi já não me 

surpreende mais, porque é impressionante o estado lamentável 

que estão as escolas, onde ela é secretária há muito tempo e 

agora, recentemente, Secretária de Saúde, acumulando, sendo 

que não dava nem conta das escolas, isso não me surpreende, 

nenhum pouco, essa falta de averbação desses imóveis, 

sabendo que a responsável é a Secretária Flávia Rossi. Vamos 

falar aqui de outro assunto, postei nas redes sociais como 

serão gastos o dinheiro das emendas impositivas, é engraçado 

que o povo pega apenas um poste e faz uma crítica, em um de 

meus posts, falando sobre a cobertura da quadra da escola 

Sinhazinha, um cidadão foi e criticou, por causa da saúde, que 

não havia mandado nada para ela, falando sobre as filas de 

cirurgia, entre outras questões. Em primeiro lugar, eu mandei 

para a saúde, até gostaria de falar aqui e agradecer, porque 

uma das conclusões da CPI – Comissão Parlamentar de 

Inquérito, da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, da 

necessidade de uma Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) 

móvel a mais, no município, para agilizar no transporte das 

emergências entre a UPA e a Santa Casa, porque quando 

ocorre acidente, o SAMU vai atender com a UTI móvel, 

ficamos então sem uma outra disponível, para realizar esse 

transbordo necessário, então um paciente, em estado grave, 

acaba então ficando um pouco mais na UPA. Conversei com 

alguns vereadores, pois uma UTI móvel é cara, apenas uma 

emenda, de um vereador, não daria, provavelmente gastar-se-

ia tudo para uma UTI, alguns vereadores então entraram 

comigo e compraram a ideia, concordando com a necessidade, 

inclusive gostaria de agradecer: ao Vereador Fábio Mota, que 

até na fala da sessão anterior ele também prestou conta e citou 

isso; ao Vereador Cristiano Gaioto e o Vereador Samuel 

Cavalcante, mais eu, ou seja, estes quatro vereadores se 

uniram para mandar essa emenda impositiva, que essa UTI 

móvel chegue, tenho certeza que será uma melhora 

considerável para a saúde de Mogi Mirim. Falando sobre as 
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emendas impositivas, outra crítica vinda das redes sociais, o 

pessoal questionando sobre o político, que conquista obras 

com dinheiro público, isto é prestar contas, o vereador é 

responsável para direcionar, tanto por meio da LOA – Lei 

Orçamentária Anual, quanto pelas emendas impositivas, o 

orçamento da cidade e como será gasto o dinheiro público, 

isto por ser de responsabilidade e trabalho do vereador. 

Quando fazemos esse tipo de trabalho, não estamos falando 

que fazemos um favor à população, pelo contrário, é nosso 

trabalho, não é favor nenhum e estamos apenas prestando 

contas. Fica aqui o recado às pessoas das redes sociais, que 

falam besteiras, pois isso é apenas uma prestação de contas de 

uma função de um vereador, nada mais que isso, pois essa é 

nossa função”. Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Mais 

uma vez, boa noite a todos. Hoje, 14 de outubro de 2019, 

véspera do dia dos Professores, peço aos nobres pares, em um 

gesto de solidariedade à família de respeito ao grande 

Professor Fioravante, falecido no dia de ontem, um dos 

melhores professores da ETEC, um profissional ímpar, 

daqueles professores que marcam a vida dos seus alunos. Foi 

homenageado recentemente nesta Câmara Municipal e, 

realmente, a educação fica mais triste com a perda de 

Professor Fioravante. Por gentileza, gostaria de, no meu 

tempo, de prestar homenagem ao professor, à escola, aos seus 

ex-alunos e à família, em um minuto de silêncio, neste que me 

resta. Quero agradecer a todos os vereadores pela 

compreensão e mais uma vez ao Professor Fioravante, à sua 

família, a seus colegas professores, seus ex-alunos, essa nossa 

singela, porém respeitosa, homenagem. Boa noite e obrigado”. 

Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor 

presidente, nobres pares e públicos ainda presente. Nobre 

Vereador André, você foi muito feliz em sua fala com relação 

à internet. Hoje vi um post de um possível pré-candidato, 

falando que os políticos novos de Mogi Mirim estão fazendo 

como os políticos antigos, à moda antiga e a cidade está 

desacreditada, mas, na verdade, a política é quem está dessa 

forma, porém o trabalho realizado por esses 17 vereadores é 
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diferenciado. Estive na Secretaria de Planejamento, onde vou 

bastante e que já é, sem sobra de dúvida, a legislatura que 

trouxe mais emendas para Mogi Mirim, e ainda nem 

chegamos no último ano. É, com certeza, a legislatura que 

participou de votações importantes, assim como de obras, 

citando a exemplo o Parque das Laranjeiras, com a 

participação de vereadores em Brasília, para essa intercessão. 

É, com certeza, a legislatura que faz a diferença, o trabalho 

individual, ficaremos sem duas sessões por conta do feriado, 

falo que nosso trabalho é 7 dias por 24 horas, tanto é que tudo 

o que fazemos temos que correr atrás de tudo, tenho contato 

com a maioria dos vereadores, ansiosos assim como eu, 

imediatistas, que gostam de resolver o problema, esta Câmara 

é diferenciada, há as rugas? Logicamente, mas acaba se 

unindo em prol de uma cidade. Eu e Vereador Presidente 

Manoel Palomino, estivemos na Secretaria de Logística e 

Transporte, do estado de São Paulo, fomos atendidos pelo 

Chefe de Gabinete, Manoel do Carmo, porque o secretário 

está enfrentando alguns problemas de saúde e não pôde estar 

presente, porém nos foi garantido a obra na Rodovia dos 

Agricultores e, com certeza, logo no início de 2020 as obras 

começarão. Vi uma matéria do nobre Deputado Barros 

Munhoz, segundo ele, no mesmo dia 09, ele estava lá com o 

secretário, coloquei em minha página e imediatamente, no 

mesmo dia, já estava com mais de 10 mil visualizações. Todos 

terão participação quando sair algo e sabemos a luta do 

Deputado Barros Munhoz na cidade, mas há também a nossa 

luta, desde o início, já estivemos com o secretário, estivemos 

novamente com Emanuel, Doutor Tiago Toledo estava 

conosco nesse dia, pois hoje este é o interlocutor do 

Democratas, na cidade, assim como as secretarias são do 

Democratas, ele também foi convidado para estar conosco, 

estava nós três, o prefeito não pôde ir. Vemos que Gérson 

estava com Jair Nogueira há um mês, vi que fez a mesma 

solicitação, assim como vários vereadores também podem 

contribuir, temos principalmente vereadores do PSDB – 

Partido da Social Democracia Brasileira e do PSD – Partido 
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Social Democrático, sendo à base do governo e também 

podem agregar. Que venha mais deputados, assim como Rafa 

Zimbaldi, que também está empenhado nessa luta dos 

Agricultores, a felicidade é que, todos se unindo, a coisa sai, 

assim tem de ser, pegar o mérito apenas para gente é muito 

egoísmo, de qual parte seja, de deputado, vereador, ou do 

próprio prefeito, porque é uma luta de todos nós. Um recado 

para os que querem estar nessa cadeira, como vereador: 

trabalhem, lutem, porque ganhar uma eleição talvez não seja 

nem o maior desafio, o maior dele é sentar nessa cadeira e 

representar toda essa população. Torço, às vezes, para a 

pessoa ganhar a eleição e para estar aqui, estas que almejam e 

querer estar na cadeira desses nobres edis: não é o maior 

desafio, o maior dele é ser vereador”. Com a palavra, 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Senhor presidente, 

membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, 

público presente, internautas, imprensa, boa noite. Quero usar 

este espaço, na explicação pessoal, não é para discutir um 

assunto meu como vereador, mas sim como representante do 

povo, para me reverenciar a cidade de Mogi Mirim, que 

completa, na próxima terça-feira, 250 anos. No dia 1º de 

novembro de 1974 esta cidade abriu seus braços e me acolheu, 

foi o dia que decidi que Mogi Mirim seria a minha cidade, 

nem posso dizer que seria minha segunda cidade, porque em 

minha infância e parte de minha juventude, antes de vir para 

cá, ainda jovem, foi em Limeira, porém Mogi Mirim me 

recebeu de braços abertos. Foi aqui que construí meu maior 

patrimônio: minha esposa; meus cinco filhos; seis netos; dois 

bisnetos e não sou tão idoso assim, a cidade me deu confiança 

para que pudesse fazer com que minha família progredisse, 

esse é meu maior patrimônio e da forma que entrei como 

vereador, também sairei como vereador, pois dependo de 

minha profissão, esta que carrego com muito orgulho, é a 

profissão que me ajudou a contar a história desta cidade, nos 

últimos 40 anos, mas é também a cidade que me permitiu fazer 

parte disso. Como profissional, milito na rádio há 40 anos e 

como profissional na área jornalística, na mídia impressa, por 
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mais de 20 anos trabalhei no jornal A Comarca, fiz toda a 

transição do jornal, do chumbo à internet e fiz com muito 

orgulho. Também fui responsável, junto com o saudoso 

Walter, em criar o jornal para a cidade, na época a terceira via 

da cidade, hoje, não posso dizer que ela seja a segunda, nem a 

primeira, mas é uma das principais, como o jornal O Popular, 

que ficou e está aí, um órgão muito importante em nossa 

imprensa. Tenho orgulho de ter participado da criação do 

jornal, mas tenho orgulho de ser mogimiriano adotado e de 

receber aqui meu título de cidadão mogimiriano, não poderia, 

nunca, deixar de passar o dia de hoje sem agradecer a cidade 

de Mogi Mirim, agradecer, não aos 747 eleitores, que me 

colocaram aqui como vereador, mas sim aos mais de 92 mil 

habitantes, que convivem comigo e boa parte desses 92 mil 

estão diariamente comigo, todos os dias, pela manhã. Hoje 

quero deixar aqui minha homenagem a Mogi Mirim, uma 

cidade em que contei a história, mas também tenho a honra de 

fazer parte dela, hoje estou vereador e amanhã, não sei, porém 

enquanto for vereador, quero honrar com todos os votos que 

recebi. A política não mudou a minha vida, não conseguirei 

mudar a política, mas ela também não me mudou e meus 

parabéns, Mogi Mirim, pelos 250 anos. Presidente, quando 

peguei a contagem dos votos, no dia da eleição, a primeira 

coisa que passou por minha cabeça e conversei com Gérson 

Rossi há muito tempo, até falei um palavrão, porque fui eleito 

no ano em que Mogi Mirim faria 250 anos e estou aqui, muito 

obrigado, Mogi Mirim, meus parabéns”. Com a palavra, 

Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor presidente, membros da 

Mesa, vereadoras, vereadores, público presente, internautas, 

imprensa, boa noite a todos. Quero parabenizar aos 

professores, por ser, amanhã, o Dia dos Professores e acredito, 

também, que o mundo muda com a educação, por isso venho 

aqui para colocar minha posição. Hoje os professores não têm 

o respeito devido por seus alunos, venho de uma época em 

que o professor era muito respeitado e se chegasse a casa, se 

houvesse alguma reclamação do professor, apanhava em casa, 

também. Hoje, infelizmente, a educação está diferente e 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

35 

acredito que precisamos alinhá-la novamente. Os países que 

estão em desenvolvimento econômico e social, investem 

muito na educação e em sua organização, vejo que essa linha é 

a que precisamos seguir e rapidamente, porque o que acontece 

com os professores é um absurdo. Meus parabéns, Cinoê, você 

está representando os professores e realmente os parabenizo, 

por estarem, ainda, nessa profissão, que é muito difícil. 

Também quero deixar aqui os meus parabéns a Mogi Mirim, 

pelos seus 250 anos, também fui acolhido por esta cidade, vim 

para cá com dois anos de idade, estamos aqui, hoje como 

vereador, representando a cidade, por sinal muito encantadora, 

precisamos, como políticos, melhorá-la, acredito que faço 

minha parte, estando como vereador. Acredito, Gebe, que 

todos que estão aqui, como vereadores, estão fazendo sua 

parte, é difícil pois estamos em uma época em que os políticos 

não são bem vistos, infelizmente, mas, estamos aqui, dando a 

cara a bater. Parabéns a todos os vereadores e para Mogi 

Mirim, pelos seus 250 anos, vamos em frente! Boa noite a 

todos”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa 

noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, 

público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, 

boa noite a todos. Amanhã se comemora o Dia do Professor e 

quero parabenizar a todos os professores, fico também com a 

palavra do Cinoê. Em 2018 fizemos a primeira homenagem na 

Câmara Municipal, ao Dia do Tecnólogo, no primeiro ano 

homenageamos Fioravante Willi Nesto, Professor Fiori, que 

estava já com a saúde debilitada, neste ano, novamente, 

fizemos o dia do tecnólogo e homenageamos os alunos, que se 

qualificaram e que foram bem em suas notas, assim como 

professores, a presença de Fiori foi importante, pois ele 

entregou todos esses certificados, homenageando aos alunos.  

Veio então a surpresa, infelizmente, ele faleceu, fizemos 

também o “minuto de silêncio” e fica aqui o agradecimento a 

esse professor, tanto da Etec, quanto da Fatec, um excelente 

professor, homenageado pela Câmara Municipal, graças a 

Deus com a oportunidade em homenageá-lo em vida, fica aqui 

todo agradecimento, justamente na semana do Dia do 
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Professor. Segundo Vereador Cinoê, em suas palavras, que 

tanto a administração municipal, ou, colocando na esfera 

estadual e também federal, amanhã é aquele dia em que todo 

administrador vem, faz homenagem, um café da manhã, mas 

ao longo dos anos não faz nada para melhorar a situação do 

professor, a exemplo estadual, o que é uma pena, pois o 

professor não é tão valorizado. Falando em mídia social, não 

tenho problema com pessoas que falam meu nome e em fake 

news, alguns problemas que tive na internet, cheguei a cogitar 

em levar para a Justiça, porém não o fiz, porque, no geral, 

converso muito com os moradores, com candidatos, acredito 

que alguns estejam no caminho certo, alguns ainda não 

aproveitam a ferramenta chamada: mídia social, para realizar 

de um modo mais correto, também com respeito a quem já 

está no poder e alguns acabam falhando e não tenho 

problemas com mídia social, não, pois até converso com 

pessoas que me xingam na internet e não tenho problema 

nenhum, porque ali é apenas uma vitrine, em que expomos 

nossas ideias e responder, quem julga são os leitores, mas 

acima de qualquer julgamento, é Deus. Sobre a Rodovia dos 

Agricultores e a Elzio Mariotoni, estivemos no gabinete de 

vários deputados, inclusive no de Deputado Milton Leite, do 

DEM – Democratas, há solicitações minha, de Gaioto, de 

Palomino, todos no mesmo ofício, solicitando a Rodovia dos 

Agricultores, se haverá recapeamento ou melhorias, os 

parabéns é para, principalmente, aquele povo, o pessoal que 

utiliza e para os moradores, pois conheço a estrada, sei da 

situação dos alunos e trabalhadores que utilizam, tanto para 

Arthur Nogueira, quanto para Mogi Mirim e o grande 

problema também são os moradores, que veem a morte ali, na 

porta de sua casa. Desejo boa sorte e que realizem o mais 

rápido possível essa melhoria, um grande abraço, fiquem com 

Deus e até mais”. Com a palavra, Vereador Marcos Antônio 

Franco: “Boa noite, primeiramente ao nosso Deus, ao nosso 

senhor Jesus Cristo, ao presidente da Casa, aos nobres 

vereadores, vereadoras, ao público aqui presente. Quero falar 

sobre um caso ocorrido na Santa Casa, no dia 12 de outubro, 
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dia das crianças, pois cheguei por volta das 19 horas e um avô 

veio reclamara para mim que ele estava na Santa Casa desde 

as 15 horas, estava também um recém-nascido, de dois dias, e 

uma mãe, com uma criança, com suspeita de sarampo. Esse 

avô veio me falar que o médico não queria atender seu neto, 

como ele me disse que Flávia Rossi já estava sabendo do caso, 

falei para ele ficar tranquilo, que eu levaria a turma da 

hemodiálise e às 20h30 buscaria sangue, para uma criança 

recém-nascida, em Campinas, se não resolvesse o problema, 

eu conversaria com o médico, nisso chegou Diógenes Campos 

e usou sua rede social para fazer críticas, o que está em seu 

direito, porém, sou um vereador e não costumo latir em redes 

sociais, gosto de resolver os problemas na boa, darei o nome 

do médico, conhecido como Xaxá, pediatra, seu nome: Luís 

Oscar Filho, a enfermeira chefe, nesse dia, era: Ana Paula, se 

Beto Amorim estiver aqui, quero que ele passe essa 

informação para o Prefeito Carlos Nelson Bueno. O que fico 

indignado é que uma pessoa, quando tem cargo de médico, ou 

de político, ele se sente como semideus, achando que pode 

fazer o que quiser. O médico faz um juramento quando se 

forma, eu, por exemplo, fiz um juramento, quando me formei 

em técnico de enfermagem. Falo então para vocês, nobres 

vereadores: esse médico precisava deixar de molho o avô e a 

mãe, com a criança? Precisava de todo esse barulho? Vi a 

criança recém-nascida, com dois dias e uma febre de 39 graus, 

se fosse o avô dessa criança eu não a levava para a Santa 

Casa, cuidava dela em casa, porque quando isso ocorre, a 

primeira coisa a se fazer é dar um banho nela, pois a febre 

abaixa, porém era preciso o médico fazer isso, para essa 

família, que passou por esse constrangimento?! Por esse 

motivo, Diógenes Campos, você não está errado, o que você 

fez foi muito certo. Outra coisa, prestem muita atenção 

quando falarem meu nome por aí, porque outras pessoas 

ouvem e vem falar no pé do meu ouvido, estou 24 horas por 

dia nos quatro cantos da cidade. Contarei sobre um caso que 

ocorreu, Ebert, do “Dedo Duro”, e Correia, ligaram para mim, 

pois havia um moço, de aproximadamente 40 anos, com 
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problemas de enfisema pulmonar, estava morrendo e falou 

para mim que não colocaria nas redes sociais porque sabia que 

eu resolveria o problema para ele, porque se ele o fizesse seria 

pior, pois, aí sim os médicos não o atenderiam. Cheguei às 22 

horas para resolver um problema, mas havia três, dias médicas 

estavam chorando e Leni Peroto nervosa, porque ela marcou 

internação para essas duas pessoas, na Santa Casa, na época 

quem estava era Doutor Marcos e não quis internar, sendo que 

a médica havia pedido para que fizesse com aquelas duas 

pessoas. Foi aí que Lenita passou o telefone para o médico, fui 

bem-educado com ele, porque disse que, quando Carlos 

Nelson e Flávia Rossi fazem reuniões, é bem diferente do que 

eles falam e se não resolvesse aquilo para mim, eu ligaria na 

hora para os dois e estranhamente o problema foi resolvido na 

hora. Hoje, essa pessoa do Linda Chaib, me agradece e fala 

que salvei sua vida, porque segundo o médico, se demorasse 

mais dois dias ele teria morrido, falei então que não tinha 

salvo sua vida, pedi para que agradecesse a Deus, pois só 

havia feito meu papel como vereador. Flávia Rossi, por 

gentiliza, preste mais atenção com esses profissionais, porque, 

daqui por diante, eu pegarei pesado. Quero falar uma coisa 

rapidamente, na sexta-feira fui à Secretaria de Saúde, para 

resolver um problema no transporte, nobres vereadores, 

pasmem, cheguei com meu secretário e o gerente respondeu-

me: “Gaúcho, seu secretário não pode entrar aqui na reunião, 

porque hoje você está como Marcos Gaúcho, o motorista”, o 

que vocês acham que devo falar para um cara desses? 

Rapidamente, farei uma denúncia que fizeram sobre mim. 

“Mogi Mirim, 30 de setembro, denuncia por improbidade 

administrativa, abuso de poder e perseguição política, prejuízo 

aos cofres públicos. Venho comunicar aos senhores que 

estamos sendo coagidos pelo Vereador Marcos Antônio 

Franco”, isso porque me chamam de Marcos Gaúcho 

motorista, porque sou vereador apenas quando estou nas ruas. 

Depois essa mesma pessoa manda para mim: “bom dia, Fábio 

Mota, ops, Marcos Gaúcho, errei o nome, mas a personalidade 

é igual”, sobrou para você, Fábio Mota, “mas Deus te 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

39 

abençoe, te dou em dobro tudo o que você fez. Só para te 

avisar, em primeira mão, que sairei candidato a vereador, o 

resultado está nas mãos de Deus”, ainda usa o nome de Deus. 

Agora, se for para ser vereador e não fiscalizar: trânsito, 

saúde, educação, Guarda Municipal, Departamento de Obras, 

o que estou fazendo?! As pessoas confundem as coisas, 

porque me veem andando de trator, de shorts e chinelo. Os 

vereadores têm que saber que quando não estamos na rua, não 

somos vereadores, porque apenas o somos quando estamos 

aqui dentro. Boa noite e obrigado”. Como os próximos 

oradores, Vereadores Maria Helena Scudeler de Barros e 

Moacir Genuário, desistissem da palavra, ocupou lugar, na 

tribuna, o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor 

presidente, para encurtar a conversa, quero que fique bem 

claro que estou andando para comentário de internet, de 

Facebook, aliás, muita gente aqui, bem antes de estar aqui 

como vereador, estou aqui desde 2009 e não me preocupo com 

comentários do que as pessoas falam de mim na internet, por 

sinal, elas têm uma bronca com a minha pessoa, porque nunca 

me importei com qualquer tipo de comentário que as pessoas 

fizessem a meu respeito, porque sempre fui aquele tipo que 

olha para frente e sabe de uma coisa? Quando você é 

trabalhador, levanta pela manhã, toma seu café e vai para seu 

trabalho, realizando-o dignamente, não tem o que te derrube. 

Nobre Vereador Fábio Mota fez um comentário comigo e 

quero usar suas palavras, aqui, porque não tenho nem tempo 

para ficar em Facebook, não sou vagabundo. Quando vejo as 

coisas e as pessoas vem para me falar que há comentários 

desse ou daquele tipo, muitas falam que são Fake, mas elas é 

quem fazem o “fake”, propagando notícias ruins, que ao invés 

de falar sobre coisas descentes, de produzir coisas boas para 

nossa cidade, ficam transmitindo desgraças e mais desgraças, 

estou andando, para não falar uma besteira. Outra coisa, não 

estou preocupado se me reelegerei, se serei prefeito, 

novamente vereador ou o que serei, porque graças a Deus 

tenho oito profissões, fui trabalhar, estudar, não dependo do 

Poder Público para viver. Prefeito Carlos Nelson está 
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realizando um excelente governo em Mogi Mirim, é fácil listar 

tudo o que veio para a cidade e tudo o que está fazendo de 

bom, mas não concordo que há gente ruim, que lá está e não 

faz nada, que tem suas obrigações, porém está lá por questões 

cômodas, por receber um salário todo mês. Para os senhores 

terem uma ideia, estive em reunião com empresários e Mogi 

Mirim é a menina dos olhos, os negócios virão para a cidade, 

querendo ou não, todo esse cordão da SP-340, de Campinas, 

até Águas da Prata, Aguaí e Mococa, essa região se expandirá 

e não por nós, vereadores, são pelos empresários, os negócios 

virão para essa região. Hoje Mogi Mirim tem um prefeito que 

abriu as portas da cidade para vir negócios, há sim muito 

secretário bom neste governo, porém há alguns que não fazem 

por merecer, muitos funcionários honram sua carteira e o seu 

contrato de trabalho com a prefeitura, mas também há muito 

funcionário vagabundo que não trabalha malandro, digo a 

vocês que uma solução caseira resolveria o problema e não 

resolve, fica lá e o prefeito tem também as demandas, tudo, em 

qualquer lugar, há pessoas vagabundas, que não prestam. 

Outra coisa, quem dos senhores já não viram nas televisões, 

programas humorísticos com situações de um contribuinte 

encaminhado a um determinado departamento, chegando lá é 

encaminhado para outro, o munícipe indo de departamento em 

departamento e não é lá que se resolve o problema, quantas 

vezes não vimos esse tipo de comédia na televisão?! Quando 

as pessoas falam que querem ser funcionários públicos, ou 

secretários, devem honrar com aquilo que se comprometeram, 

não sei se há juramento para isso, mas deveria. É isso, senhor 

presidente, muito obrigado”. Com a palavra, Vereadora Sônia 

Regina Rodrigues: “Boa noite, novamente. Em minha fala 

anterior, comecei a falar a respeito do Parque das Laranjeiras, 

queria dizer que hoje, pela manhã, estive no local, por conta 

de uma denúncia sobre maus-tratos e aproveitei para andar por 

ali, assim como faço algumas vezes. Deparei-me com uma rua, 

fiquei alguns minutos parada, observando a Rua Jorge Duarte 

Filho, lembro-me, pelo menos, de três vezes que quebrei meu 

carro naquele local, desde a época que tinha um Kadett, 
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depois o Escort e depois um Honda, vi que ela está 

começando a ter um formato de rua. Por todas as dificuldades 

que aconteceram, vemos que a situação do Laranjeiras é muito 

triste, porém acho que agora ali uma luz está começando a 

brilhar, fiquei muito contente com o que vi, parei e fiquei 

observando aquelas casas, que bacana. Já na Rua 26, lembro 

que esses dias estavam colocando as manilhas e havia uma 

profundidade de, no mínimo, uns quatro metros, o qual já está 

fechado, ou seja, aquela parte das águas fluviais já estão feitas 

e acho muito bacana em ver as coisas melhorarem no 

Laranjeiras. Esses dias fui muito procurada, por conta das 

chuvas, sei que ali só melhorará, realmente, quando o asfalto 

chegar, inclusive quero dizer aos moradores, que me 

procuram, sempre levo para frente aquilo que vocês me 

passam e sempre cobro, assim como faço a respeito da 

iluminação, sei que há muitos postes que ainda estão 

queimados, falei hoje com o secretário, que me informou que 

serão revistos. Queria mudar um pouco de assunto, porque já 

faz um tempo que sou cobrado por um pessoal aqui, de Mogi 

Mirim, com relação a nossa feira, a que temos aqui na cidade e 

há muitas pessoas que fazem feira nas cidades vizinhas, o que 

me chamou atenção e inclusive estava conversando com essas 

pessoas, dias atrás, porque muitas tiveram sua situação 

financeira mudada, pela oportunidade de colocar sua barraca 

de feira em cidades vizinhas, porém não conseguiram espaço 

dentro de Mogi Mirim, para instalarem suas barracas. Há 

pessoas e famílias produtoras e estão sem espaço na cidade, 

isso já ocorre há alguns anos, pessoas com produção, tanto na 

área de verduras e legumes, como também alguns outros 

produtos, até mesmo na área de artesanato. Nesta semana farei 

uma indicação ao Executivo, para que se preste atenção com 

relação a esse assunto, porque analisando nas cidades 

vizinhas, no dia de quarta-feira, vê-se que é um grande evento 

nas cidades, citarei os nomes, como: Estiva Gerbi é uma delas 

e Itapira, gerando um grande comércio, quem ganha com isso 

é a população e o município, não é justo que as pessoas que 

produzem aqui não tenham espaço dentro da cidade de Mogi 
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Mirim e acho até que poderia ser em outro dia de feira, não 

precisava ser exatamente no dia de quarta-feira. Outro lugar 

que já conversou comigo e até tentaram fazer uma barraquinha 

para vender temperos e algumas outras coisas, mas não 

puderam o fazer devido nossa fiscalização, por não ser 

permitidos, como nossa distrital de Martim Francisco, eles não 

têm opção de montar sua feirinha no período da noite, 

sabemos que aquele distrito está afastado da cidade e há 

muitas pessoas ali com potencial de colocar um produto para 

venda, creio que se houvesse uma liberação de feira noturna 

atrairia muita gente para o local, porque Martin Francisco é 

um lugar muito peculiar, aconchegante, tenho certeza que 

muitas pessoas teriam o prazer de ir até lá e comer um pastel, 

à noite, aproveitando também para fazer sua feira. O 

município precisa rever essa questão, porque acho que seja 

uma grande chance de movimentarmos a cidade no período 

noturno. Não poderia também deixar de falar dos professores, 

pois sempre admirei essa profissão e a escolhi por um tempo 

em minha vida. Hoje minha filha é pedagoga, formada pela 

Unicamp, sei que tive uma grande influência em sua decisão, 

porque sempre falei muito bem dos professores e nosso país 

só andará quando reconhecermos o verdadeiro valor do 

profissional da educação, mas, infelizmente, no Brasil não 

vemos isso e direi mais, vejo que a maior parte dos 

profissionais da educação, em nosso país, são mulheres, é aí 

que vejo um problema muito recorrente em nosso país. Muitas 

vezes a mulher fica em segundo plano, dados constatam mais 

de 70% delas, com cargos de confiança, cargos de diretoria, 

recebendo um salário inferior, comparado ao do homem. Acho 

que se elas tivessem um pouco mais de reconhecimento 

conseguiríamos mudar isso, porque nossa representatividade 

nas horas de decisões é muito pequena, em contrapartida, na 

mão-de-obra e no trabalho, a maior parte é mulher, 

principalmente na educação. A mulher coloca seu filho na 

escola, sabemos que nossa creche já não existe mais, hoje há o 

CEMPI – Centro Educacional Municipal de Primeira Infância, 

com uma carga horária reduzida, necessitando sempre de 
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alguém para cuidar de seus filhos, porque o Poder Público não 

reconhece, falo isso de forma federal, de ter um lugar para 

acolher o filho dessa mulher que trabalha fora, passou do 

tempo de termos atendimentos para nossas crianças, de 12 

horas por dia, sete dias por semana, para atender essas 

mulheres. Parabéns, a todas as professoras, a todos os 

professores, a todos os educadores, que bom que vocês ainda 

não desistiram que vocês permaneçam firmes, que Deus dê 

muita saúde e forças para vocês, meus parabéns”. Com a 

palavra, Vereador Tiago César Costa: “Boa noite, senhor 

presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa 

e internautas. Venho falar sobre a moção que eu e Vereador 

Moacir Genuário fizemos para o Deputado Federal Baleia 

Rossi, eleito pelo Executivo Nacional do Partido, como o 

Presidente Nacional do Movimento Democrático Brasileiro, 

não poderia deixar de cumprimentar ao deputado, a que 

confiamos o trabalho que desenvolvemos também e a ajuda 

que nos enviou para Mogi Mirim, as pontes que foram feitas 

no Governo Federal e foram concretizadas no Parque das 

Laranjeiras e sem a ajuda do Deputado Federal Baleia Rossi, 

nosso Presidente do MDB Nacional, não teríamos conquistado 

o que o conquistamos para Mogi Mirim e como parceiros, 

temos que deixar a gratidão pelo trabalho. Esperamos que esse 

novo tempo de MDB – Movimento Democrático Brasileiro, 

seja, realmente, um novo tempo, de limpeza em nosso partido, 

sabemos que ele foi envergonhado por alguns nomes da 

cúpula federal, como: Renan Calheiros, Eduardo Cunha e 

vários outros tipos que envergonharam a nível nacional, 

trazendo então muita rejeição para o partido e seus membros, 

porém, em todos partidos há bandidos, assim como há homens 

de bem e há pessoas que querem roubar o dinheiro público, há 

pessoas que querem aproveitar do cidadão e enganá-lo, há 

pessoas que na profissão, a exemplo eu, como advogado, há 

advogados que usam o conhecimento para o bem ou para o 

mal, é a opção de cada cidadão seguir o mal ou o bem, usando 

seu conhecimento para ajudar as pessoas, ou denegri-las, ou 

causa prejuízos a elas. Falando de redes sociais, todo mundo 
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pegando essa carona, quando estive em Brasília, estive com 

Deputado Federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara 

Federal, a liturgia do cargo foi um registro que fiz na 

convenção do MDB, em uma conversa, ainda que rápida, com 

o Deputado Federal Rodrigo Maia, do DEM – Democratas, 

um líder da Câmara dos Deputados. Fui também massacrado 

nas redes sociais, o que é normal, pois acho que o povo se 

acha no direito de te julgar pelas pessoas, que às vezes você 

tira uma foto como vereador e um presidente da Câmara dos 

Deputados de nossa federação, que está longe de nós e nem 

sabe quem é Vereador Tiago Costa, vereador de Mogi Mirim, 

ficou sabendo ali, naquela convenção. Estava lá também, 

Bruno Araújo, presidente do PSDB – Partido Social da 

Democracia Brasileira, um jovem rapaz que está no comando 

da sigla do PSDB, dos tucanos, conversamos também 

rapidamente, mas é aquela história: Jesus andava com os 

leprosos, com as prostitutas, ele tocava e cuidava, as pessoas 

descendo e chorando à madeira, porque ele andava com essas 

pessoas. Não tenho nenhum problema, porque não sou 

bandido, não devo nada para ninguém e se as pessoas acham 

no dever e no ímpeto de julgar os outros, por você tirar uma 

foto, ou não, o problema é de vocês, eu não ligo para isso, 

acho que tenho que responder por meus atos aqui, em Mogi 

Mirim, como vereador de Mogi Mirim, representando o povo 

de Mogi Mirim. Rodrigo Maia, Renan Calheiros, Romero 

Jucá, se forem condenados pelo STF – Supremo Tribunal 

Federal, que sejam presos, assim como foi Lula, não tenho 

nenhum problema de defender bandido, muita gente abraçou 

Bolsonaro e é mais bandido ainda, há muitos aqui pegando 

carona e são bandidos, de repente querem apenas aproveitar 

do cargo, porque querem conquistar uma “boquinha”, para 

poder “mamar” no dinheiro público, fazer negócios e enganar 

o povo, está cheio de lobos em peles de cordeiro, esperando 

para dar o bote, para enganar. Graças a Deus também não 

dependo do dinheiro público para sobreviver, graças a Deus 

meus pais me deram educação suficiente, para que eu pudesse 

estar aqui, hoje, formado, fazendo isso como uma espécie de 
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voluntariado, para a população de Mogi Mirim, e tenho ainda 

que aguentar as pessoas, defendo as redes sociais, acho 

mesmo que elas devam existir, não há problema de as pessoas 

acompanharem meu trabalho como vereador, até as agradeço 

por acompanharem, mas que sejam justos, que também 

enxerguem os bons projetos que realizei nesse tempo e que 

tento realizar. Meu trabalho de fiscalização não começou hoje, 

não foi de um ano para cá, pensando nas eleições, ele sempre 

foi o mesmo, desde o primeiro dia de meu mandato como 

vereador, nesta Casa de Leis. Estou muito consciente com o 

trabalho que desempenho aqui e às vezes, injustamente, somos 

julgados por cidadãos, quer ser candidato a vereador? Filie-se 

ao MDB, seja bem-vindo também, pode vir, também lançamos 

candidatos, isso faz parte da democracia, se seu nome for 

bom, não precisa ficar xingando na internet, você será eleito 

por aquilo que mostrar e que você merece a confiança do 

povo. Deixo aqui meu recado, as redes sociais são boas para o 

controle social, acho que para toda democracia a rede social é 

importante, mas as fake news se levantarão de uma forma 

pesada no último ano e eu, como o autor de uma lei de 

combate as fake news, em Mogi Mirim, sancionada pelo 

Prefeito Carlos Nelson, temos que, juntos, como Câmara 

Municipal, combatermos esse mal, por ser uma praga, que, 

com certeza, quer destruir as famílias que estão aqui dentro, 

representando o Poder Legislativo. Não é apenas minha 

família, é a sua, dos 17 vereadores, com notícias falsas 

plantas, denegrindo a imagem de cada vereador e cada 

vereadora, nesta Casa de Leis, não podemos deixar com que 

isso se prospere, porque senão será uma baderna e nossa 

democracia não precisa disso. Ganhe pelo mérito e não pelas 

mentiras que vocês plantam nas redes sociais, assim como 

recentemente vem fazendo. Na próxima fala senhor 

presidente, falarei sobre um ex-secretário que está pagando de 

bom moço, que fez parte do pior governo da história de Mogi 

Mirim, no Governo Stupp, que saqueou Mogi Mirim, foi 

secretário, tinha o poder nas mãos e agora está criticando 

vereador. Se você, como secretário, não fez nada, vai fazer 
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como vereador? “Espero que o senhor sente aqui, porque se eu 

sentar junto, o senhor ouvirá verdades, porque o senhor, como 

secretário, foi um zero à esquerda, não fique pagando de 

bonitão na rede social, não, pois sua máscara cairá e eu 

ajudarei a tirar”. Como não houvesse mais oradores inscritos 

para falar em “Explicação Pessoal”, o Sr. Presidente 

determinou fosse guardado um respeitoso MINUTO DE 

SILÊNCIO pelo passamento da senhoras e senhores: Dirce 

Maria Bizigato Tavares, Professora Doutora Leticia Lessa 

Mansur, Doutor Douglas Newton Whitaker, Mercedes de 

Lourdes Vilani e Professor Fioravante Willi Nesto. 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 21h14 do que, para constar, determinou a 

lavratura da presente Ata, a qual, após achada conforme, 

discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 


