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         ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA (36ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Senhor Vereador Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino; secretariada pelo Senhor Vereador 

Luís Roberto Tavares. 

 

Aos quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e 

dezenove realizou-se na Sala das Sessões "Vereador Santo 

Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo 

Senhor Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino; 

secretariada pelo Senhor Vereador Luís Roberto Tavares, a 

Trigésima Sexta (36ª) 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 01 de 

novembro 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), Cinoê Duzo (02), 

Cristiano Gaioto (03), Geraldo Vicente Bertanha (04), Gérson 

Luiz Rossi Júnior (05), Jorge Setoguchi (06), Luís Roberto 

Tavares (07), Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino (08), 

Marcos Antônio Franco (09), Maria Helena Scudeler de 

Barros (10), Moacir Genuário (11), Orivaldo Aparecido 

Magalhães (12), Samuel Nogueira Cavalcante (13), Sônia 

Regina Rodrigues (14), Tiago César Costa (15) e ausentes –  

André Albejante Mazon (16) e Fábio de Jesus Mota (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 106, da citada Resolução, 
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convidou o Vereador Cinoê Duzo para que procedesse a 

leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Cumprida dita 

providência, o Presidente deu ciência à Casa e submeteu à 

apreciação do Plenário, na forma do inciso I do artigo 156; 

combinado com os artigos 81, I, “a”, e 167 todos da 

Resolução nº. 276, de 09 de novembro de 2010 (Regimento 

Interno vigente), o Requerimento nº. 579/2019, de 

Justificativa de Falta, por doença, conforme atestado médico 

anexo, do Vereador Fábio de Jesus Mota, para a trigésima 

sexta (36ª) sessão ordinária, do terceiro ano da décima sétima 

legislatura, programadas para a presente data (04 de novembro 

de 2019), pedido que foi submetido a votos, pelo presidente, e 

aprovado, unanimemente, pelos vereadores presentes. 

Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte 

reservada ao "EXPEDIENTE", o Senhor Presidente, na 

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

matéria: 1. Projeto de Lei nº. 120, de 2019, de autoria dos 

Vereadores Sônia Regina Rodrigues e Samuel Nogueira 

Cavalcante, “autorizando a presença de Doulas nas 

maternidades e estabelecimentos de saúde na forma que 

especifica e dá outras providências”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 2. Projeto de Lei nº. 122, de 2019, 

de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, 

acompanhado de Mensagem nº. 95/2019, datada de 

24/10/2019, objeto do Ofício nº. 95/2019, de igual data, 

“dispondo sobre a Instituição do Conselho Municipal de 

Políticas Públicas sobre Drogas (COMAD) e dá outras 

providências”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

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

Lei nº. 129, de 2019, de autoria do Vereador Alexandre 

Cintra, “dando denominação Oficial ao Logradouro Rua: 

Projetada 04 do Loteamento W. PARK – RODOVIA JOÃO 

TOSELO – de “ODETTE COPPOS”; (ao exame das 

Comissões Permanentes). 4. Projeto de Lei nº. 130, de 2019, 

de autoria do Vereador Luís Roberto Tavares, “dispondo 

sobre a instalação de sistema solar térmico e sistema solar 

fotovoltaico para aquecimento de água e produção de energia 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

3 

elétrica em Obras Públicas a serem construídas no âmbito do 

Município de Mogi Mirim”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 5. Projeto de Lei nº. 131, de 2019, de autoria da 

Comissão de Denominação de Vias e Logradouros Públicos, 

“dando denominação oficial às estradas que atravessam o 

Assentamento 12 de outubro no Horto Vergel”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 6. Projeto de Lei nº. 132, de 2019, 

de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, 

acompanhado de Mensagem nº. 96/2019, datada de 

24/10/2019, objeto do Ofício nº. 96/2019, de igual data, 

“dispondo sobre alteração da Lei Municipal nº. 5.760, de 11 

de março de 2016, que proíbe a queima de lixo de qualquer 

material orgânico ou inorgânico na zona urbana do Município 

de Mogi Mirim”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 7. Projeto de 

Lei nº. 133, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, 

Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº. 

98/2019, datada de 31/10/2019, objeto do Ofício nº. 98/2019, 

de igual data, “autorizando o Município de Mogi Mirim, pelo 

Poder Executivo, a celebrar Termo de Colaboração com 

Entidades que especifica, para Concessão de Subvenção 

Social, por Meio de Dispensa de Chamamento Público e dá 

outras providências”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 8. Projeto de 

Lei nº. 134, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, 

Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº. 

97/2019, datada de 29/10/2019, objeto do Ofício nº. 97/2019, 

de igual data, “dispondo sobre a Desafetação de Área de 

propriedade do Município de Mogi Mirim, para o fim que 

especifica”; (ao exame das Comissões Permanentes, conforme 

Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 9. Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 14, de 2019, de autoria de Vereadora Sônia 

Regina Rodrigues, “concedendo o Título de Cidadão 

Mogimiriano ao Deputado Federal RICARDO IZAR JUNIOR 

“Ricardo Izar””; (ao exame das Comissões Permanentes); 10. 

Projeto de Decreto Legislativo nº. 15, de 2019, de autoria do 

Vereador Jorge Setoguchi, “concedendo o Título de Cidadão 
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Mogimiriano ao Senhor JOSÉ CARLOS DA CRUZ 

ANDRADE”; (ao exame das Comissões Permanentes); 11. 

Projeto de Decreto Legislativo nº. 16, de 2019, de autoria do 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, “concedendo o 

Título de Cidadão Mogimiriano ao Pastor EMERSON 

GOMES BARBOSA”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 12. Projeto de Decreto Legislativo nº. 20, de 

2019, de autoria do Presidente Vereador Manoel Eduardo P. 

da C. Palomino, “concedendo o Título de Cidadão 

Mogimiriano ao Presidente do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais DAVID BARONE”; (ao exame das 

Comissões Permanentes). Ainda com os Ofícios nº.s 94, 95, 

96, 98 e 97/2019, o Senhor Prefeito Carlos Nelson Bueno 

solicitou fossem os Projetos de Lei nº.s 121, 122, 132, 133 e 

134/2019 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): Requerimento Nº. 538/2019 -  Assunto: Requer ao 

Executivo Municipal, informações acerca do bairro 

residencial Ipê Autoria: SAMUEL NOGUEIRA 

CAVALCANTE. Requerimento Nº. 561/2019 -  Assunto: 

Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Arquiteto Carlos 

Nelson Bueno, que junto às Secretarias de Educação e 

Jurídica, nos encaminhe respostas das solicitações e 

questionamentos das professoras de 1ª Infância, que seguem 

em anexo, e quais as medidas que estão sendo adotadas. 

Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Requerimento Nº. 562/2019 

-  Assunto: REQUEIRO AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, 

INFORMAÇÕES E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO DE 

ÁREA DE POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, 

LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MANERA, NO 

BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT, TRANSFORMANDO-

A EM UM COMPLEXO DE LAZER.  Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Requerimento Nº. 563/2019 -  Assunto: 
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REQUEIRO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, INFORMAÇÕES SE HÁ PROJETOS E/OU 

PREVISÃO PARA O RECAPEAMENTO DA RUA 

FERREIRA LIMA, LOCALIZADA BAIRRO JARDIM 

INOCOOP. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento 

Nº. 564/2019 - Assunto: Requer ao Senhor Prefeito Carlos 

Nelson Bueno, através da secretaria competente, que realize 

estudos para fazer adesão ao Programa “Município + 

Cidadão” e nos encaminhe essas informações. Autoria: 

TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento Nº. 565/2019 - 

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

intermédio da secretaria de saúde, relatório com os estudos 

técnicos para que haja o soro antiofídico e o soro 

antiescorpiônico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

ou na Santa Casa de Misericórdia e nos encaminhe este 

relatório. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento 

Nº. 566/2019 - Assunto: Requer homenagem pela 

comemoração aos 20 anos das Escolas Municipais de Ensino 

Básico “Prof.ª Ana Isabel da Costa Ferreira” e “Dr. Geraldo 

Philomeno”, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2020, 

com início às 19h00, no Plenário da Câmara Municipal 

Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Requerimento Nº. 567/2019 

-  Assunto: REQUEIRO SEJA ENCAMINHADO AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS 

NELSON BUENO ABAIXO ASSINADO DOS 

MORADORES PRÓXIMOS AO IMÓVEL ABANDONADO 

NA RUA PARISIO DE ALMEIDA, Nº. 205, VILA SÃO 

JOSÉ. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE 

BARROS. Requerimento Nº. 568/2019 - Assunto: 

ENCAMINHA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL, MINUTA DE PROJETO DE LEI 

QUE “DISPÕE SOBRE O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL FIRMAR CONTRATOS OU CONVÊNIOS 

COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E OPERADORAS 

DE MEIOS ELETRÔNICOS PARA VIABILIZAR O 

RECEBIMENTO DE TRIBUTOS, TARIFAS, MULTAS DE 
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TRÂNSITO E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS POR 

CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. Autoria: MOACIR GENUARIO. 

Requerimento Nº. 571/2019 -  Assunto: REITERANDO 

PEDIDO REQUER-SE INFORMAÇÕES QUANTO A 

SOLICITAÇÕES ANTERIORES SOBRE CONCLUSÃO DA 

ILUMINAÇÃO NO PLANALTO BELA VISTA. Autoria: 

SÔNIA REGINA RODRIGUES. Requerimento Nº. 572/2019 

-  Assunto: REQUEIRO A REALIZAÇÃO DE 

SOLENIDADE PARA HOMENAGEAR O PROJETO 

VOLUNTÁRIO ESPORTIVO ÁGUIAS DE AÇO DE LUTA 

DE BRAÇO, A REALIZAR-SE EM 11 DE NOVEMBRO DE 

2019, COM INÍCIO ÀS 18H30, APÓS A ABERTURA DOS 

TRABALHOS DA SESSÃO ORDINÁRIA. Autoria: 

ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Requerimento 

Nº. 573/2019 -  Assunto: REQUER A MESA DIRETORA 

DA CÂMARA, ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE, 

VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO QUE OFICIE A ELEKTRO NA PESSOA DO 

SENHOR EDUARDO ZORNOFF PARA QUE INFORME O 

QUE ESTÁ OCORRENDO NA RUA JERÔNIMO 

ROMANELO NO JARDIM BELA VISTA DE MOGI MIRIM 

E QUAIS PROVIDÊNCIAS ESTÃO SENDO TOMADAS 

PARA SANAR O PROBLEMA. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Requerimento Nº. 574/2019 -  Assunto: REQUER-

SE INFORMAÇÕES QUANTO A FALTA DE 

ILUMINAÇÃO NAS CHÁCARAS BOA VISTA, NA 

PEDERNEIRAS. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. 

Requerimento Nº. 575/2019 -  Assunto: REQUER AO EXMO 

PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO QUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, INFORME QUAIS AS PROVIDÊNCIAS 

ESTÃO SENDO TOMADAS PARA SANAR O PROBLEMA 

DE ILUMINAÇÃO DA RUA JERÔNIMO ROMANELO NO 

JARDIM BELA VISTA EM MOGI MIRIM. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº. 576/2019 -  

Assunto: Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 
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Arquiteto Carlos Nelson Bueno, a criação de setor 

responsável para a regularização dos imóveis de propriedade 

do município, visto que em grande parte deles não possui 

escritura e/ou averbação do imóvel. Autoria: CRISTIANO 

GAIOTO. Requerimento Nº. 577/2019 -  Assunto: Requer ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Arquiteto Carlos Nelson 

Bueno, URGÊNCIA na regularização e averbação dos prédios 

das escolas municipais: “Prof.ª Ana Isabel C. Ferreira”, “Prof.ª 

Edna F. Choqueta”, “Helena Santos Alves” e “Jorge Bertolaso 

Stella”. Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Requerimento Nº. 

578/2019 -  Assunto: Requer alteração de data de realização 

do 1° Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica.  

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Na sequência, o Senhor Presidente deu por 

aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes 

INDICAÇÕES endereçadas ao Senhor Prefeito Municipal: 

Indicação Nº. 780/2019 -  Assunto: Indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, implementação de área de carga e descarga 

na Rua do Tucura. Autoria: SAMUEL NOGUEIRA 

CAVALCANTE. Indicação Nº. 781/2019 -  Assunto: Indica 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, reforma da quadra de 

esporte da Praça do Inocoop Autoria: SAMUEL NOGUEIRA 

CAVALCANTE. Indicação Nº. 803/2019 -  Assunto: Indica-

se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos 

Nelson Bueno por intermédio da Secretaria competente, para 

que sejam feitos estudos para ampliação de iluminação 

pública na Rua Juscelino Rodrigues da Costa, (antiga Rua 47, 

sentido área de lazer), Parque das Laranjeiras. Autoria: 

TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº. 805/2019 - Assunto: 

SOLICITO AO SENHOR PREFEITO CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NOS BANCOS, PODA E LIMPEZA DA 

PRAÇA TIRADENTES, LOCALIZADA NO BAIRRO 

SANTA CRUZ.  Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação 

Nº. 806/2019 - Assunto: SOLICITO AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, 

JUNTAMENTE COM A SECRETARIA COMPETENTE, 
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MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA PONTE DA 

ESTRADA MUNICIPAL RURAL PONTE ALTA (MMR-

263). Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº. 807/2019 

-  Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio da Secretaria 

competente, para que seja manutenção no poste de iluminação 

(lâmpada não acende), localizado na Rua Rachid Elias Ajub, 

em frente ao número 108, CECAP.  Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Indicação Nº. 808/2019 -  Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno por intermédio da Secretaria competente, para que seja 

feita verificação do tubo que escoa a água de chuva, instalado 

no muro do cemitério municipal, localizado na Avenida Pedro 

Botesi.  Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº. 

809/2019 -  Assunto: SOLICITO AO EXECUTIVO 

MUNICIPAL MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO 

MONUMENTO Á BLIBLIA, LOCALIZADO NA PRAÇA 

FLORIANO PEIXOTO. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº. 810/2019 -  

Assunto: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO 

POPULAR, PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA FEITA A 

TROCA DE TODAS LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DO DISTRITO DE MARTIM FRANCISCO, DOS 

BAIRROS JARDIM PLANALTO E JARDIM FLORESTA, 

POR LÂMPADAS DE LED, MOGI-MIRIM/SP. Autoria: 

ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Indicação Nº. 

811/2019 -  Assunto: SOLICITA SINALIZAÇÃO DE SOLO 

E PLACAS NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS MÉXICO E 

EXPEDITO QUARTIERI PARA EVITAR ACIDENTES 

Autoria: MARCOS ANTONIO FRANCO. Indicação Nº. 

812/2019 -  Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE COLETA 

DE GALHOS E ENTULHO NA REGIÃO DA ZONA 

LESTE. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 

813/2019 -  Assunto: INDICO PARA QUE O 
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DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

MANUTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ENTORNO 

DO CENTRO LUCY MONTORO. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. A Indicação Nº. 802/2019 -  Assunto: Indica-se 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno por intermédio da Secretaria competente, para que seja 

implantado um ponto de verificação da “Muralha Digital” na 

entrada das Chácaras Ipê, no acesso pela rodovia SP 147. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA, foi retirada pelo autor. 

Neste ponto, fez uso da palavra, Questão de Ordem, o 

Vereador Cristiano Gaioto, solicitando, ao Presidente da 

Câmara, que consultasse os nobres pares, solicitando, votação 

em bloco para as Moções e destaque para as Moções nº. 340 e 

353, do Vereador Cinoê Duzo e Sônia Regina Rodrigues, 

respectivamente, a serem lidas na íntegra, o que foi submetido 

à votação, pelo presidente, e aprovado, por unanimidade dos 

vereadores. A seguir, o Senhor Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes 

MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): 

Moção Nº. 335/2019 -  Assunto: Votos de Congratulações e 

Aplausos, ao Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson 

Bueno, à Secretária de Educação Prof.ª Flávia Rossi e todos 

os Secretários Municipais e Funcionários envolvidos, com a 

realização do Desfile Cívico em comemoração aos 250 Anos 

de Mogi Mirim Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº. 

336/2019 - Assunto: Votos de Congratulações e Aplausos, a 

todos os funcionários e alunos das escolas municipais, cempis 

e entidades, que participaram e fizeram do desfile de 22 de 

outubro um verdadeiro espetáculo. Autoria: CRISTIANO 

GAIOTO. Moção Nº. 337/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À ORGANIZAÇÃO 

DO DESFILE CÍVICO REALIZADO EM 22 DE OUTUBRO 

EM COMEMORAÇÃO AOS 250 ANOS DE MOGI MIRIM. 

Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº. 339/2019 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, 

PELO FALECIMENTO DO SENHOR DIEGO RODRIGUES 

ARNIZAL, OCORRIDO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 
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2019. Autoria: MOACIR GENUARIO.  Moção Nº. 340/2019 

-  Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS À ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DE MOGI MIRIM, PELA 

COMEMORAÇÃO DE 31 ANOS DE FUNDAÇÃO. Autoria: 

CINOÊ DUZO. Neste momento, a referida moção foi lida na 

íntegra a pedido do autor. Moção Nº. 341/2019 - Assunto: 

Moção de congratulações e aplausos ao atleta de boxe, 

Matheus Silva pela conquista do título brasileiro na categoria 

meio pesado pelo Conselho Nacional do Boxe – CNB, além 

do internacional da Organização Universal de Boxe, 

parabenizando também seu treinador Márcio Ribeiro e toda 

equipe. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. Moção 

Nº. 342/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR PAULO ROBERTO GONÇALVES, OCORRIDO 

DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Moção Nº. 343/2019 -  Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS PARA AS EQUIPES MIRIM 

(SUB 12) E CADETE (SUB 16) DE HANDEBOL DO 

CLUBE MOGIANO EM PARCERIA COM SEJEL, 

SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, 

PELA CONQUISTA EM DOSE DUPLA PELO 

CAMPEONATO DA LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO (LHESP) NOS DIAS 12 E 13 DE 

OUTUBRO. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº. 

344/2019 -  Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS 

PARA FATEC, FACULDADE TECNOLÓGICA ARTHUR 

DE AZEVEDO PELA REALIZAÇÃO DA FATEC 

CULTURAL DE 23 A 25 DE OUTUBRO DENTRO DAS 

COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DE MOGI MIRIM. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº. 345/2019 -  

Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA O 

ESCRITOR E JORNALISTA THIAGO DE MENEZES PELO 

LANÇAMENTO DO LIVRO “BRASILEIRAS EM 

HOLLYWOOD” NO DIA 23 DE OUTUBRO NO CENTRO 

CULTURAL PROFESSOR LAURO MONTEIRO DE 
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CARVALHO E SILVA COM A TOTALIDADE DA RENDA 

REVERTIDA EM PROL DA APD, ASSOCIAÇÃO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DENTRO DO 

CALENDÁRIO DOS 250 ANOS DE MOGI MIRIM. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº. 346/2019 -  Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, 

PELO FALECIMENTO DO SENHOR MARCOS ROBERTO 

DE SOUZA, OCORRIDO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 

2019. Autoria: MOACIR GENUARIO. Moção Nº. 347/2019 -  

Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO SENHOR AIRTON 

JOSÉ DIAS FERREIRA “NENZO”, OCORRIDO DIA  22 

DE outubro 2019 Autoria: MARIA HELENA SCUDELER 

DE BARROS, FABIO DE JESUS MOTA. Moção Nº. 

348/2019 -  Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO 

DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA 

LAZARA ALEXANDRE FERREIRA, OCORRIDO DIA  27 

DE outubro DE 2019. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS, MOACIR GENUARIO. Moção 

Nº. 349/2019 -  Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO EX 

VEREADOR O SENHOR JOSÉ MARIA DE SOUZA, 

OCORRIDO DIA  24 DE outubro 2019. Autoria: MARIA 

HELENA SCUDELER DE BARROS. Moção Nº. 350/2019 - 

Assunto: MANIFESTA APOIO A EDUCAÇÃO PUBLICA 

DE QUALIDADE E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL AO 

MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, O QUE IMPLICA NÃO 

APENAS NA APLICAÇÃO DOS REAJUSTES SALARIAIS 

PLEITEADOS, MAS TAMBÉM A ADOÇÃO DAS 

MEDIDAS VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES 

DE ENSINO NO NOSSO ESTADO. Autoria: GERSON 

LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº. 351/2019 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A 

SENHORA LUCIANA BUSCARIOLI, AO SENHOR 

CLÁUDIO CRISTOFOLETTI E AO PADRE MARIO 

DONIZETE ADORNO DA PARÓQUIA SANTO ANDRÉ 
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EM MARTINHO PRADO - MOGI GUAÇU PELA 

CRIACAO E ORGANIZAÇÃO DA PEREGRINAÇÃO 

“CAMINHO DA MISERICORDIA” ENTRE MOGI MIRIM 

– MARTINHO PRADO, REALIZADA TODAS AS SEXTAS 

FEIRAS SANTAS E NO DIA 12 DE OUTUBRO.  Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº. 352/2019 -  

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

A PAROQUIA SANTA CRUZ – MOGI MIRIM PELOS 

JUBILEU DE 60 ANOS DE VIDA PAROQUIAL DA 

IGREJA MATRIZ DA SANTA CRUZ CELEBRADOS NO 

ÚLTIMO DIA 24 DE OUTUBRO COM A SOLENIDADE 

DA DEDICAÇÃO DA IGREJA MATRIZ. Autoria: GERSON 

LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº. 353/2019 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS 

VETERINÁRIOS DRA. DANIELLA GONÇALVES DE 

AMOEDO CAMPOS, DR. GIOVANI GONÇALVES 

PARISI, DRA. JULIA SILVA, BEM COMO A PM DE 

MOGI MIRIM, QUE PRONTAMENTE SE UNIRAM PARA 

TENTAR SALVAR BRUTUS, CASO DE GRANDE 

REPERCUSSÃO. Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES. 

A referida moção foi lida na íntegra a pedido da autora. 

Moção Nº. 354/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM O APOSTOLO 

AIRTON BENEDINI E TODA CONGREGAÇÃO 

REUNIDOS PELA VERDADE PELOS 6° ANIVERSARIO 

DE SUA NOVA SEDE OCORRIDO NO DIA 20 DE 

OUTUBRO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Moção 

Nº. 355/2019 -  Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM O GRUPO DE 

CAPOEIRA FORÇA DO NEGRO DA ASSOCIAÇÃO 

FLORALTO PELA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ESTILO 

LIVRE E COLAÇÃO DE GRAU REALIZADO 28/09/2019. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Moção Nº. 356/2019 -  

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

COM O GRUPO DE CAPOEIRA GINGA E ART PELA 

REALIZAÇÃO DO 11º BATIZADO E TROCA DE 

CORDÕES REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 
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2019. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. A seguir, o 

Senhor Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nº.s. 1602, 1603, 

1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 

1614, 1615, datados de 15, 18, 29 e 31 de outubro e 01 de 

novembro de 2019, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete 

do Prefeito Municipal, José Augusto Francisco Urbini, 

respectivamente, respondendo a respeito do Requerimento nº. 

785/2019; Requerimento nº. 544/2019; Requerimento nº. 

547/2019; Indicação nº. 437/2019; Indicação nº. 563/2019; 

Indicação nº. 779/2019; Indicação nº. 778/2019; 

Requerimento nº. 535/2019; Indicação nº. 787/2019; 

Indicação nº. 790/2019; Requerimento nº. 532/2019; 

Indicação nº. 771/2019; Indicação nº. 786/2019; 

Requerimento nº. 533/2019, desta Edilidade; (arquive-se, após 

dar ciência aos Senhores Vereadores interessados); Circular, 

datada de 10 de outubro de 2019, subscrito por Paulo 

Brasileiro, diretor de relações institucionais da EPTV – 

Emissoras Pioneiras de Televisão, “referente a Moção nº. 

271/2019, a respeito dos votos de congratulações e 

reconhecimento à EPTV, pelos 40 anos de fundação da 

emissora”; (arquive-se após dar ciência ao Vereador e 

Professor Cinoê Duzo). Ofício nº. 0416/2019, datado de 20 de 

agosto de 2019, subscrito pelo Senhor Marcio Antônio de 

Paula Capato, Gerente Executivo e Negocial de Governo, 

“comunicando a liberação de recursos no valor de R$ 

66.400,95 (Sessenta e seis mil e quatrocentos reais e noventa e 

cinco centavos)”; (arquive-se após dar ciência aos 

vereadores). Circular, datada de 25 de setembro de 2019, 

subscrita por Alcides Pereira, Presidente do Conselho 

Municipal Saúde, “referente a deliberação sobre prestação de 

contas, do 2º Quadrimestre de 2019, a qual foi aprovada”; 

(arquive-se após dar ciência aos vereadores). 

Ofício/CDHU/CG/1.01.00.00/6.07.00.00/218/2019, datado de 

23 de setembro de 2019, subscrito por Nelson Luiz Nouvel 

Alessio, Chefe de Gabinete, “informando sobre imóvel, 

situado na Rua Professora Guimar Maretti Marangoni, 
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integrante da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério 

Público, por problemas estruturais nas moradias do 

empreendimento”; (arquive-se após encaminhar cópia ao 

Vereador Alexandre Cintra). Ofício nº. 923/2019 - 

GRDE/DRE MGM, datado de 15 de outubro de 2019, 

subscrito por Regina Navas Santos, Dirigente Regional de 

Ensino, “em resposta a respeito da estrutura da Escola 

Estadual, localizada no Residencial Floresta”; (arquive-se 

após dar ciência ao Vereador Luís Roberto Tavares). Ofício 

nº. 723/2019 – Gab-BR, datado de 08 de outubro de 2019, 

subscrito por Baleira Rossi, Deputado e Líder do MDB, “ 

agradecendo a Moção de congratulações nº. 113/2019, pela 

PEC 045/2019, referente a Reforma Tributária”; (arquive-se 

após dar ciência aos Vereadores Tiago César Costa e Moacir 

Genuário). Ofício nº. 340/2019, datado de 14 de outubro de 

2019, subscrito por Flávia Rossi, Secretária de Saúde, 

“encaminhando cópia dos novos Convênios, firmados com a 

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, 

passando a vigorar a partir de 01 de outubro de 2019”; 

(arquive-se após dar ciência a todos os vereadores). Não 

havendo mais proposituras, ou quaisquer outros documentos, 

para serem levados 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. Com a palavra, Vereador 

Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente, nobres pares, 

funcionários, jornalistas, pessoal que está nos acompanhando 

pela internet e boa noite, público presente, hoje quero destacar 

e cumprimentar as Professoras de primeira infância e 

educadoras aqui presentes: Priscila, Sônia, Renata, Rosângela, 

Nanci, Sônia Garcia, Rosana e Carla. Quero agradecer aos 

nobres pares, pela aprovação do Requerimento nº. 561, 

solicitando ao excelentíssimo Prefeito Municipal e a 

Secretaria de Educação, bem como a Secretaria Jurídica, 

informações a respeito de um requerimento feito pelo Senado 

e por 157 profissionais, professores de primeira infância e 

também educadoras, com relação aos horários e a contratação 
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de novos profissionais. Na sexta-feira da semana passada 

estive com as professoras no gabinete do prefeito, que fizeram 

uma Comissão com sete professoras e algumas delas estão 

hoje presentes, fomos discutir esse assunto e pediu-se uma 

semana para fornecerem-nos respostas, assim como soluções. 

Hoje tive a oportunidade de estar com o Prefeito Municipal e 

também debati com ele sobre o assunto em questão e, segundo 

ele, está na programação a contratação de novos profissionais 

e estudos realizados apontam o plano de dois turnos, ocorrido 

em algumas unidades, pois a maioria dos vereadores sabem, 

quando fala-se em CEMPI – Centro Educacional Municipal 

de Primeira Infância, creches, falamos de crianças de faixa 

etária de 0 a 4 anos e hoje a cidade de Mogi Mirim tem a fila 

praticamente zerada, na procura por vagas. As profissionais 

estão aí e estiveram comigo no gabinete do prefeito, elas 

querem qualidade em seu serviço e contratação de 

profissionais, porque sabemos sobre a falta, que não vem de 

agora e sim de anos, que a Lei Complementar nº. 327/2018 

seja respeitada, aprovada por nós vereadores, hoje presentes, 

uma lei criada pelo Poder Executivo Municipal, do Prefeito 

Carlos Nelson e equipe da Secretaria de Educação, em que 

aprovamos aqui, nesta Casa, por unanimidade. As professoras 

não querem mais e não querem menos, querem seus direitos e 

o trabalho feito por elas nas creches, tenho o privilégio de 

acompanhar desde setembro de 2013 e estar próximo às 

unidades escolares, temos que aplaudir o trabalho realizado, 

porque não é fácil, pois o profissional de educação, tantos nas 

escolas municipais, quanto nas escolas estaduais, sabemos que 

há a desvalorização do profissional, porém é um trabalho que 

deve ser aplaudido, não é fácil, tenho uma filha de quatro anos 

e, para mim, cuidar dela sozinho é necessário “rebolar”, 

enquanto as vezes vocês estão com aproximadamente 20 

crianças em uma sala, sabemos também do carinho de vocês. 

Os profissionais de Mogi Mirim são sempre exaltados e não 

vemos tantos problemas acontecerem, logicamente pode 

acontecer de uma criança se machucar, porém, vemos aqui na 

cidade o cuidado de vocês e merecem nossa luta, que o Poder 
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Executivo atenda as reivindicações de vocês, tudo foi 

encaminhado, realizamos a reunião no gabinete, saímos 

contentes com o que ouvimos, assim como hoje também saí 

contente com o que ouvi e nada mais justo do que atender as 

reivindicações de vocês. Como disse, há uma lei 

complementar, aprovado por esta Casa, há também os 

parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, 

em que vocês se basearam nas reivindicações, nos argumentos 

e nas solicitações feitas à Secretária de Educação e também à 

Secretaria Jurídica do município. Quero dizer que vocês 

podem contar com este vereador e também com os 17 

vereadores desta Casa, não tenho dúvidas de que se precisar 

contar com todos, com certeza todos estenderão as mãos para 

vocês, porque a Câmara é composta por vereadores sérios, de 

pessoas que estão comprometidas com nossa cidade e com a 

educação, continuarei com a luta e vocês poderão contar 

comigo. Quero agradecer a presença de vocês e exaltar o 

presidente, pois a primeira conversa foi com Mané Palomino, 

que é um dos vereadores que está mais engajado na 

valorização do profissional do funcionalismo público, por isso 

temos que tirar o chapéu para vocês, presidente, porque está 

nessa luta e nos ajudará para que vocês tenham benefícios 

necessários. Obrigado”. Com a palavra, Vereador Cinoê 

Duzo: “Boa noite a todos, sempre digo quando profissionais 

da educação estão presentes na Câmara Municipal temos que 

reverenciá-los e aplaudi-los, porque muito se fala a respeito da 

educação, que somente por ela podemos ter um futuro e 

consertar, definitivamente, esse país, acredito nisso e tudo 

referente aos profissionais da educação poderão contar com 

meu apoio. Parabéns ao Vereador Cristiano pela iniciativa, 

acredito que esta Casa apoia essa ideia e esse projeto, seja em 

forma de requerimento, ou indicação. Repito: quando 

valorizarmos e reconhecermos o papel do profissional da 

educação, seja na creche, desde o ensino médio, com certeza 

este país será diferente. Quero parabenizar Vereador 

Alexandre, pela organização da cerimônia da Medalha “João 

Teodoro”, faço aqui, publicamente, a vossa senhoria, a todos 
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os assessores, funcionários e aqueles que não apareceram, ou 

não aparecem, mas são o staff que faz acontecer. Parabéns ao 

vereador e a todos os assessores, funcionários, que realizaram 

aquela brilhante sessão no Clube Mogiano, inclusive temos 

que agradecer pela gentileza de sempre. Vereador Cristiano 

realizou nesta Câmara Municipal homenagem aos professores, 

também quero parabenizar a todos os vereadores, a todos 

professores homenageados, gostaríamos que fossem todos, 

que ocorresse um evento, já deixo aqui uma sugestão para o 

próximo ano, que seja marcado para um evento a todos os 

professores: municipais, estaduais e da rede particular, no 

Clube Mogiano, pois com certeza lá comportará, pois quando 

se fala de um professor, ficamos em uma saia justa, porque 

todos merecem esse reconhecimento. Fica essa sugestão para 

que os 17 vereadores possam realizar esse evento e que seja 

brilhante, assim como foi a Medalha “João Teodoro”. Para 

finalizar, quero reiterar minhas congratulações de aplausos ao 

Prefeito Municipal, à Secretária de Educação e todos os outros 

secretários envolvidos, pela realização e pelo resgate do 

desfile cívico, do dia da cidade, em que onze, entre dez 

pessoas, elogiaram. Um resgate ao civismo, ao amor à cidade 

e mais uma vez aos profissionais da educação, que deram um 

show e se desdobraram, com certeza assim como todas as 

áreas que estavam presentes, como: segurança, saúde, cultura, 

esporte e fechando com chave de ouro, a secretaria, na pessoa 

da Secretária de Educação, Flávia Rossi, que realmente está 

de parabéns. Meus parabéns a todos os profissionais da área 

da educação, abrilhantando o desfile do dia da cidade. 

Obrigado e boa noite a todos”. Com a palavra, Vereador 

Gérson Luiz Rossi Júnior: “Boa noite, senhor presidente, 

membros da Mesa, nobres vereadoras e vereadores, munícipes 

e imprensa. Quero também iniciar minha fala de hoje a 

respeito da educação, já foi discutido aqui e discernido sobre 

o assunto com os Vereadores Cinoê e Cristiano Gaioto, por 

uma feliz coincidência hoje apresentei a Moção nº. 350/2019, 

ela não é somente minha, o nome de todos os vereadores foi 

inserido para que assinem e que seja encaminhado ao 
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Governador do Estado de São Paulo, João Dória; ao 

Presidente da República, Jair Bolsonaro e ao Prefeito Carlos 

Nelson Bueno. Vocês se recordam que Professor Jacinto usou 

a Tribuna Livre? Para tratar sobre as reivindicações dos 

professores do Estado, naquela ocasião me comprometi a 

elaborar uma moção de apoio às reivindicações e encaminhar 

ao governo do estado. Depois do dia 25 de outubro e da 

homenagem aos professores, posterior ao desfile e a 

participação da educação, de uma forma elogiável, pensei: por 

que não apresentarmos uma moção à educação como um todo, 

aos três níveis?! Então foi elaborado e aprovado, hoje, a 

Moção nº. 350, direcionado aos três poderes, aos seus 

ministros e secretários, como o Secretário de Estado, Ministro 

da Educação e também a Secretária de Educação do 

município, para que possam olhar a educação, como algo que 

muito se fala, a respeito da valorização profissional do 

magistério, da rede pública, tanto estadual, como municipal e 

coloco que não implica somente no reajuste salarial pleiteado, 

mas nas condições de trabalho, por esse motivo acho que a 

Câmara Municipal tem um papel, depois do que passamos no 

mês de outubro, com tantas comemorações, com a educação 

fazendo parte, acho que essa moção cabe como um 

fechamento desses três eventos realizados, mostrando que a 

Câmara está preocupada com a educação e quer que ela seja 

prioridade no município, no estado e no país. Agradeço aos 

vereadores e espero que, com a assinatura dos 17, se for 

possível, nossa Câmara Municipal reivindique e coloque 

sempre na pauta dos governantes a valorização da educação e 

dela em primeiro lugar, pois não se mudará o município, o 

estado, o país, se não tivermos uma educação de qualidade, 

passará prefeitos, governadores, presidentes, Câmaras, 

congressos, mas essa prioridade deve ser contínua. Além da 

contratação dos profissionais, colocado por Cristiano, sobre a 

área de educação, chamo a atenção também para a área da 

saúde e das agentes comunitárias da saúde, merecendo a 

atenção básica, porque em 2016 ocorreu um concurso, em 

2018 houve uma capacitação e um requerimento indicado por 
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este vereador em resposta sobre a falta desses agentes 

comunitários. Recebi reclamações de munícipes, 

principalmente na zona rural, em que não há nenhuma 

cobertura de  agentes comunitários naquela região, por isso 

temos que nos engajar, para cobrar do Poder Público e por 

esse motivo fiz essas considerações  à Secretaria de Saúde, sei 

também que há a falta na zona urbana e para completar esse 

recurso, para o pagamento das agentes comunitárias, vem do 

Governo Federal, temos mais de 100 agentes comunitárias 

contratadas, a grande parte de suas remunerações vem do 

Governo Federal, é verba carimbada para isso, apenas para 

pagar as agentes, se aumentarmos mais a agentes, mais verbas 

virão, não é dinheiro simplesmente total do município. 

Precisamos solicitar ao Executivo, para que reponha o quanto 

antes o número de profissionais na área da saúde. Obrigado”. 

Com a palavra, Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor 

presidente, membros da Mesa, vereadoras, vereadores, público 

presente, moradores da Vila São José e imprensa, boa noite a 

todos. Gostaria aqui de falar sobre a Lei Orçamentária Anual 

(LOA) e a previsão que tivemos agora, pois ocorreu na sexta-

feira uma audiência pública, na Câmara Municipal e a lei 

orçamentária deste ano, referente a 2019, foi no valor de R$ 

433 milhões de reais e previsto para 2020 o valor de R$ 

493milhões de reais, com um acréscimo de 14%. Todas as 

secretarias tiveram aumento no orçamento para o ano de 2020, 

exceto a Secretaria de Agricultura, que ao invés de obter 

acréscimo, diminuiu. Achei uma grande falta de consideração, 

porque a Secretaria de Agricultura cuida das estradas rurais, 

dos loteamentos não legalizados da cidade, por esse motivo 

peço para que se arrume as estradas, não somente eu, como 

vários vereadores aqui fazem o mesmo pedido, com relação as 

estradas rurais, assim como pontes de rios, que estão com 

problemas, trazendo perigos aos veículos, com risco de caírem 

dentro do rio e o Executivo, infelizmente, diminuiu o repasse 

de verba para a Secretaria de Agricultura. Gostaria que 

pudessem rever, porque, na verdade, a agricultura, 

considerando todos os agricultores, é a terceira (3ª) empresa a 
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restituir ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços, para o município, por meio da ADEPAN, inclusive a 

prefeitura se empenhou para que os agricultores façam a 

ADEPAN, ou seja, apresente as notas fiscais que foram 

tiradas no ano, para que se aumente a arrecadação de ICMS. O 

trabalho é realizando e os agricultores estão respondendo a 

esse pedido, mas, infelizmente, não sei o que aconteceu e a 

Secretaria de Agricultura teve seu orçamento anual de 2020 

diminuído, sendo que o orçamento do município aumentou em 

14%. É estranho, realmente, porque quem conserta as estradas 

do Horto do Vergel é a Secretaria de Agricultura, assim como 

o Laranjeiras, que agora está em processo de asfaltamento, e 

outros loteamentos não-legalizados e se puder, gostaria que 

revessem o orçamento da Secretaria de Agricultura. Boa noite 

a todos e muito obrigado”. Com a palavra, Vereador Luís 

Roberto Tavares: “Boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores e vereadoras, público presente, pessoal da Vila São 

José, funcionárias da creche, sejam todos bem-vindos. Hoje 

foi um dia corrido e no final da tarde recebi algumas 

reclamações no Facebook e também no WhatsApp dos 

moradores do Parque das Laranjeiras, a respeito da poeira no 

bairro, achávamos que era um assunto passado, porque 

fizemos indicações e solicitações, para que o problema não 

ocorresse mais, o que nos foi prometido, tanto pela Secretaria 

de Agricultura como pela empresa encarregada da obra, que 

dariam o total respaldo à população, pois dentro de onde 

realiza-se a obra, a empresa Simoso é quem toma conta, já na 

Rua 31 em diante seria realizado essa manutenção pelo 

caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, mas alguém está 

falando, por isso hoje mesmo liguei para a responsável, na 

prefeitura, do setor responsável pela comunicação com a 

Simoso, para que possamos verificar isso amanhã, pois o 

funcionário da Secretaria de Agricultura garantiu que a 

manutenção seria realizada, aliás, a garantia foi dada pelo 

próprio secretário e por isso resolveremos esse problema 

amanhã. Na semana passada ocorreu uma reunião com os 

moradores, tratando sobre o assunto do Jardim Europa, com a 
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presença da Secretária Jurídica de Mogi Mirim, Adriana; com 

o Secretário de Planejamento, Eduardo, com a funcionária que 

já foi secretária e é atuante, Renata Furigo e também com o 

Secretário de Obras, Vitor Coppi. A regularização do 

loteamento Jardim Europa, como já dito aqui pela ex-

Secretária e atuante na Secretaria de Planejamento, Renata 

Furigo, para os moradores, segundo ela o loteamento Jardim 

Europa é o mais difícil a ser regularizado, porque há ali uma 

grande pendência judicial com a Previdência Social, é o que 

dificulta. Saímos da reunião e conversamos com os 

moradores, porque temos três caminhos e como vereador usá-

los-ei, orientando o morador, tentarei dialogar com alguém da 

Previdência Social em Brasília e a Caixa Econômica, que 

vendeu a casa para o morador e não responde mais para 

ninguém, nem para o morador, nem para a Câmara Municipal, 

até para a Justiça, que solicita informações e não as fornecem, 

esses são os problemas agravantes do Jardim Europa, mas não 

deixaremos de lutar principalmente pelo uso do capião. 

Senhores vereadores, hoje deu-se aqui a entrada de um projeto 

de lei de minha autoria, sobre a captação de energia solar por 

meio das fotovoltaicas e em todos os prédios públicos, que 

serão construídos em Mogi Mirim, a partir dessa lei, espero 

que as Comissões analisem o projeto, anexarei também a 

jurisprudência, que já existe, porque a economia é para o 

município, o dinheiro economizado com a energia gasta 

poderá ser utilizado em escolas, na saúde, em todas as 

secretarias do município e esse projeto vem para respaldar a 

economia do município, espero que as Comissões o aprove, 

para vir para o Plenário e ser aprovado por unanimidade. Na 

parte reservada a Ordem do Dia falarei um pouco sobre 

“coletas de galhos e entulhos” na Zona Leste e também sobre 

verbas, por meio da Senadora Mara Gabrilli e do Senador 

Major Olímpio, um grande abraço e até mais”. Com a palavra, 

Vereador Marcos Antônio Franco: “Boa noite, primeiramente 

ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao presidente, 

vereadores, vereadoras, ao público presente, ao Juarez que 

está sempre presente nesta Casa de Leis. Venho para abordar 
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um assunto sobre o ocorrido de hoje de manhã e gostaria que 

os nobres vereadores ficassem cientes do que falarei agora. 

Secretaria de Assistência Social: “relatórios dos defeitos 

gravíssimos do veículo doblo, placa: DMN-3177, notada na 

Secretaria de Assistência Social. Primeiro: coxim do câmbio 

todo danificado e estourado; homocinética danificada; 

suspensão toda estourada, amortecedor, molas, batente; 

marcador de combustível não funciona; fazer cambagem, 

alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus; porta traseira 

lateral não tranca, pois está com defeito; ar-condicionado 

quebrado e não funciona; lanterna traseira esquerda quebrada 

e lâmpada queimada; freio de mão não segura; verificar lonas 

e pastilhas de freio. Observação: veículo colocando a vida do 

motorista, de seus passageiros, terceiros, em risco e veículo 

sem condições de uso. Mogi Mirim, 02 de junho de 2019”. 

Motorista, Secretária e também Gerente, essas pessoas 

assinaram este documento e estão cientes do que está 

acontecendo. Esse motorista então ligou para mim, 

constrangido, porque ele se recusou a usar esse carro, para 

trabalhar de manhã, acho que quando se trabalha em um 

departamento, deve-se existir uma ferramenta que esteja em 

condições de uso e ele então sentiu-se acuado com o gerente, 

porque se não trabalhasse com o carro ele tomaria advertência. 

Fui até a secretaria e como sempre Marcos Gaúcho não fica 

em redes sociais, porque ele vai até o departamento e Marcos 

Antônio Franco, vereador, é funcionário do povo, assim como 

o prefeito é empregado do povo, e ganhamos para isso. Na 

secretaria, a secretária disse-me que o papel de vereador é 

legislar e não fiscalizar, é muito desacato aos vereadores, pode 

ser o departamento que for, mas eu vou, chego com educação, 

respeito quem esteja lá, porém espero que ouçam os 

vereadores quando vão para fiscalizarem. Vem a Prefeitura de 

Mogi Mirim e a Secretaria de Assistência Social, datado de 04 

de novembro de 2019, com o comunicado nº. 128/2019: 

“Aparecido Donizete Moreira da Costa (motorista), o assunto 

determina a volta ao trabalho usando o veículo disponível. 

Senhor servidor, diante a informação da recusa de trabalho 
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usando o doblo, disponível na Secretaria de Assistência 

Social, no momento em que vem sendo usado regularmente 

por motorista da frota, designado para cobrir o afastamento do 

senhor, em função de licença de saúde, usado também 

regularmente por técnico vigilante, assistentes sociais e pelo 

gerente da assistência, determinando volta imediata ao 

trabalho. O fato foi comunicado pela Secretária de 

Administração e recusa implica em sanções legais, pertinentes 

ao setor de administração. Sem mais, coloco-me a disposição 

e descrevo-me assistencialmente”, em seguida consta a 

assinatura da secretária. O motorista recusa em trabalhar com 

o veículo que está nas condições já citadas e ainda é ameaçado 

a levar advertência, mas estarei cuidando desse motorista e 

aconteça o que acontecer, nobres vereadores, passarei para 

todos vocês, sobre esse funcionário, porque disseram que 

vereador não está para fiscalizar e sim apenas para legislar, 

quer dizer que não valemos nada na prefeitura, porém 

mostrarei que não é assim que funciona. Obrigado, senhor 

presidente”. Com a palavra, Vereadora Maria Helena Scudeler 

de Barros: “Senhor presidente, senhora vereadora, senhores 

vereadores, professoras e educadoras, moradores da Vila São 

José, falo em nome da Professora Luciana Matsumori, 

imprensa, boa noite. Vereador Marcos, muito me admira a 

Secretária de Assistência Social em dizer que o senhor legisla, 

mas não fiscaliza, ela já foi vereadora nesta Casa, Professora 

Leila, sabe corretamente as atribuições que cabe a 

um vereador, tem meu apoio e respeito por suas palavras, 

Vereador Marcos. Também quero aqui enaltecer o 

requerimento de autoria do Vereador Cristiano Gaioto e quero 

contar aos senhores e às senhoras professoras que nunca usei 

esta Tribuna para falar sobre as educadoras e professoras de 

primeira infância, porque tenho uma irmã concursada há 

muitos anos nos CEMPIs – Centros Educacionais Municipais 

de Primeira Infância, meu caráter não permite vir aqui e 

defender algo que pudesse parecer aos senhores em causa 

própria, mas hoje, definitivamente hoje, ao ler o requerimento 

do Vereador Gaioto, avaliei que não posso me omitir, porque 
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sou testemunha do que é o CEMPI e a senhora Secretária de 

Educação se reporta que não há uma criança esperando uma 

vaga, mas a qualidade do trabalho desempenhado lá dentro, é 

um esforço, não posso aqui dizer, mas vou dizer, eu a vejo 

chegar um bagaço, todas as tardes, chegando exausta, porque 

a senhora secretária mostra totalmente que nenhuma criança 

está à espera de vaga, mas ocorre que não coloca educadores e 

professores, para mostrar o que é, realmente, cuidar de 

crianças. Quero dizer, senhor vereador, que o senhor tem meu 

apoio, as professoras e educadoras têm meu apoio, acho mais 

do que justo essa reivindicação e estou há muito tempo nessa 

vida legislativa, são elas que estão escutando, tenho sempre 

muito cuidado, mas não posso me omitir, pois sei o que se 

passa lá dentro dos CEMPIs, todo dia estou com ela, todo dia 

a vejo chegar do trabalho e nunca usei esta Tribuna para dizer 

uma palavra, porém hoje direi: “Chega, Secretária de 

Educação!”, já lhe disse, saia e decida: ou saúde, ou educação, 

e reitero, porque é muita “pose”, é muita soberba, sei o que 

está acontecendo na educação de Mogi Mirim. Falta 

funcionário e orçamento que quase chega a R$ 500 milhões, 

senhores telespectadores, é o cidadão que está pagando e 

merece um serviço de educação de qualidade, uma atenção às 

crianças, de qualidade. Atenda-nos, secretária, porque 

continuará recebendo críticas minhas e constantemente. Muito 

obrigada”. Com a palavra, Vereador Moacir Genuário: “Boa 

noite, presidente, vereadores, vereadoras, público que nos 

assiste, moradoras da Vila São José, professores, é uma 

grande satisfação que possam participar e aproveito para 

convidá-los, para que voltem mais vezes, para verem como 

funciona a Casa Legislativa. Quero começar a falar a respeito 

do que ocorreu e não podemos aceitar, pois fizemos três 

moções sobre o mesmo assunto, mudando apenas vírgulas e a 

moção é a mesma, não podemos aceitar isso, assim como não 

podemos nos dar o luxo de aceitar os dois requerimentos de 

mesmo assunto, temos que fiscalizar e não permitir que isso 

aconteça, a mesma coisa, o Requerimento nº. 558 foi 

aprovado, referente à Frente Parlamentar, não ocorreu e foi 
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remarcado, sem passar novamente pela Câmara, para 

aprovação e o que entendo e o que sei, pelo regulamento, é 

necessária novamente uma votação , quando essa reunião não 

ocorreu, ou seja, temos que dar exemplo, porque temos que 

seguir as leis e segundo consta requerimento deve voltar para 

ser votado novamente, o mesmo ocorreu a reunião da Frente 

Parlamentar. Em meu ponto de vista, presidente, a Mesa tem 

que tomar providências, nesse sentido, para que essas coisas 

não ocorram novamente, porque, inclusive, está se passando 

por cima dos senhores da Mesa. Primeiro queria parabenizar 

nossa Medalha “João Teodoro”, foi uma festa digna dos 

homenageados, ficando marcada, senão dois problemas que 

acho que não deveriam ter acontecido, primeiro: vereador que 

está homenageando uma pessoa e ir na outra mesa para tirar 

foto, vereador tem que respeitar e tem que ter um pouco mais 

de ética nesse sentido, segundo foi uma falha muito grande, 

em meu ponto de vista, na não-assinatura de nós, vereadores, 

que indicamos os homenageados, em meu ponto de vista 

deveria constar a assinatura de nós, vereadores, nessa 

medalha, acho que é uma falha imperdoável. Deixo para falar 

depois, senhor presidente, obrigado”. Com a palavra, 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, 

senhores membros da Mesa, nobres pares, senhores 

vereadores e vereadoras, público presente, imprensa, povo de 

Mogi Mirim, boa noite. Esperei duas semanas para me 

manifestar, referente a um assunto da última sessão que falei, 

com relação aos vagabundos da internet, até elaborei um texto 

para vir aqui e falar. Nessas duas semanas que se passaram, 

vieram comentar sobre minha fala da última sessão desta 

Casa, esclareci para algumas pessoas chegadas, amigos, mas 

preferi aguardar esta sessão para expor ao público em geral. 

No meu entendimento, as redes sociais são para 

relacionamentos, troca de informações e ideias, 

entretenimento e diversão. Quem são os vagabundos que me 

referi? São essas pessoas que prestam desserviços para nossa 

cidade, são essas pessoas que não trabalham, ou fingem que 

trabalham e ficam o dia inteiro postando coisas ruins, 
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denegrindo a imagem de pessoas, ou instituições. São essas 

pessoas que falam que tudo em nossa cidade é ruim, criando 

um ambiente negativo, falando mal da saúde, da educação, da 

segurança, reclamam de tudo da cidade, que nada aqui 

funciona e são essas pessoas que afastam investimentos que 

poderiam trazer investidores, que poderiam trazer negócios 

para Mogi Mirim, gerando empregos e renda para nosso povo. 

Essas pessoas que se dizem jornalistas e publicam coisas 

horrorosas nas redes sociais, como “casal carbonizado dentro 

de um automóvel”, sem respeito aos que acessam e o que é 

pior, mesmo antes de seus familiares saberem sobre as 

ocorrências dos fatos, que sequer fizeram a leitura do Código 

de Ética do jornalista brasileiro. Faça o relato do artigo do 

estatuto, para que essas pessoas vejam que essas pessoas não 

estão fazendo o jornalismo sério, ético e correto. Aqui está o 

código de ética do jornalismo brasileiro e acho importante a 

conduta do jornalismo, porque depois que deixaram de exigir 

diploma para as pessoas se tornarem jornalistas, virou uma 

baderna, falam o que querem sem o direito ao contraditório, 

sem saber a fundamentação legal do que estão falando, não 

dão o direito de resposta da parte contrária. No artigo 3º: “o 

exercício da profissão de jornalista é uma atividade de 

natureza social, estando sempre subordinado ao presente 

código de ética”. Artigo 4º: “o compromisso fundamental do 

jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual 

ele deve pautar o seu trabalho, pela precisa operação e por sua 

correta divulgação”. Inciso 5º: “valorizar a honra, a dignidade 

e a profissão”; inciso 8º: “respeitar o direito da intimidade, a 

privacidade, a honra e a imagem do cidadão”. Senhor 

presidente, em minha próxima fala continuo, obrigado”. Como 

o próximo orador, Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, 

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

Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, público presente, 

vereadora, vereadores, presidente e Mesa, quero 

primeiramente agradecer a aprovação do Requerimento nº. 

574/2019, do bairro Boa Vista, um bairro de chácaras e 

residenciais, em uma reunião do CONSEG, a qual estive na 
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semana passada, eu mesma presenciei a escuridão daquele 

local, o qual há bastante poste em todas as ruas, por isso 

indiquei esse requerimento e agradeço a participação de todos 

os colegas. Também quero agradecer a moção, lida na íntegra 

e aprovada, constando o fato ocorrido sobre maus tratos, em 

Mogi Mirim, de um cão esfaqueado ainda preso, por uma 

pessoa que estava sob uso de entorpecentes e bebida. 

Parabenizei Doutor Geovane Parise, Doutora Júlia Silva e 

Doutora Daniela, também ao 1ª Tenente Lupino, da Polícia 

Militar, porque foram além de suas obrigações, fizeram muito 

além do que deveriam fazer naquela noite, pois tudo foi 

tentando e infelizmente não conseguimos salvar aquele 

animal, por conta da estupidez daquele agressor. O boletim de 

ocorrência foi feito e logo será respondido criminalmente, 

feito um TCO – Termo Circunstanciado de Ocorrência e 

também pela polícia ambiental, do qual será lavrado uma 

multa e meus parabéns a todos os profissionais que agiram, da 

polícia militar, juntamente com esse tenente, vocês fazem a 

verdadeira diferença na sociedade. Gostaria de não deixar de 

falar aqui, hoje, fui até rápida nas demais falas, para falar 

sobre os policiais, consequentemente aos moradores da Vila 

São José, que estão aqui, a respeito da segurança e também 

aos professores, acho que vocês devem ter ouvido pela mídia, 

nessa semana, que nosso governador fez um pronunciamento 

no valor de 5% à polícia, isso a partir de janeiro e não sei 

onde chegaremos, pois, professores, policiais, saúde, são as 

coisas básicas, os pilares da sociedade, o qual o governo deve 

manter com qualidade. Um deputado se pronunciou dizendo 

que: “professores e policiais sabem que exercem a função por 

vocação e não por salário”, gostaria que esse deputado falasse 

para mim que quando eu fosse ao mercado, que ao invés de 

passar meu cartão, pudesse pagar com vocação, porque se 

tenho o dom e vou além de minha obrigação, como fizeram 

aqueles policiais, no dia da violência contra Brutus, se posso 

então pagar com minha vocação as minhas despesas e meus 

compromissos. Vocação deve ser obrigação de quem está no 

setor público, se a pessoa não tem vocação para exercer 
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aquela determinada função, ela deve cair fora, porque ela 

perderá a qualidade do que faz e vemos que muitas pessoas 

falam que o país está em crise e temos que ter paciência, mas 

ficamos por quatro anos sem reajuste, essa crise é eterna? 

Estamos no estado de São Paulo, o mais rico do país, a maior 

metrópole, de referência mundial, até quando teremos de arcar 

com isso? Agora também se fala sobre o bônus dos policiais, 

o qual será a cada dois meses, não mais da forma como 

acontecia, bônus é esmola! Não queremos esmola, queremos 

salários dignos. Quem recebe bônus é local que não há 

ocorrência, ou seja, onde há pouca, com uma estatística 

“bonita”, o policial recebe, portanto, policial que correu 

menos risco, executando menos trabalho, menos força pública, 

ele será bonificado, já aquele policial que mais se dedicou, 

que mais passou por risco, ele não recebe esse bônus. A 

violência não é culpa do policial, o Estado deixa de investir na 

educação e depois vem cobrar da polícia quando se está cheio 

de criminosos nas ruas, deixam de investir em empregos e 

vem cobrar da polícia a consequência nas ruas e a polícia não 

tem culpa disso. Estamos esgotados, os policiais estão 

doentes, minha carga horária dos últimos quatros meses foi de 

192 horas, mais duas escalas extras de dois expedientes, não 

falo isso como reclamação, não, tenho vocação e faço por 

amor a minha função, mas gostaria de saber se quem passa a 

caneta tem toda essa vocação a se dedicar, acham que minhas 

contas são pagas como? Assim como todos os demais 

policiais. O policial militar, na rua, tem também um trabalho 

da DEJEM – Diária Especial por Jornada Extraordinária, uma 

forma em que o governo coloca o policial para fazer um bico 

legalizado, uma polícia, para ele, que custa barato, colocando 

o policial formado, capacitado, com uma arma na cintura, para 

defender a população por um custo baixo, sem férias, sem 

décimo terceiro e não é calculado com sua aposentadoria. A 

população precisa saber o que está acontecendo com seu 

dinheiro, porque nossos impostos não reduziram e estamos 

indignados com esses 5% e se desejam, realmente, mudar a 

estrutura da polícia, que seja agora, pare de inventar, copie 
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onde funciona. Temos estados minúsculos no país e que 

pagam muito mais do que o estado de São Paulo, tanto para 

professores, quanto para policiais, o estado de São Paulo está 

sendo envergonhado, por motivo de chacota por fora. 

Obrigada, presidente”. Com a palavra, Vereador Tiago César 

Costa: “Boa noite, senhor presidente, nobres colegas 

vereadores e vereadoras, público presente, imprensa, 

internautas. Também gostaria de parabenizar a Secretária de 

Educação pelo desfile em comemoração aos 250 anos de 

Mogi Mirim e também ao Prefeito Carlos Nelson, por resgatar 

esse momento tão importante para nossa cidade e sempre fui 

aquele que reivindicou, antes de ser eleito a vereador, sobre a 

volta dos desfiles e seria incoerente se não agradecesse aqui, 

pois foi um momento importante de nossa cidade, de resgate a 

nossa cultura, por isso quero agradecer a eles pelo desfile, 

trazendo para nós um pouco mais de orgulho, por sermos 

mogimirianos e em uma data tão importante. Quero também 

agradecer a Câmara Municipal, na pessoa de Alexandre, pela 

Medalha “João Teodoro”, agradecer na pessoa de meu 

Assessor Michel e os demais assessores, porque os vi 

trabalhando bastante, até mesmo no dia, Michel ficou 

ajudando o pessoal, assim como Carlinhos, assessor de André 

Mazon, que trabalhou bastante e carregou bastante coisa da 

Câmara para lá e de lá para cá e cumprimento os demais que 

se envolveram e ajudaram de alguma forma. Agora venho 

tratar de um assunto importante e infelizmente as professoras 

foram embora, referente a reivindicação do Vereador 

Cristiano Gaioto, nas melhores condições profissionais para 

elas, como a valorização do trabalho, de salário, sobrecarga no 

sistema, e já tenho uma visão na questão estrutural das escolas 

e creches. Recentemente juntou-se ao Ministério Público, no 

inquérito civil, apurando nas escolas e creches a falta de 

AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e as 

estruturas precárias delas, um laudo da vigilância sanitária de 

Mogi Mirim, juntado agora ao inquérito civil, em agosto. Fui 

ao Ministério Público para acompanhar as denúncias que fiz, 

com relação ao superfaturamento em cesta básica do servidor 
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público, que ainda está em andamento e essa questão da falta 

de AVCB nas escolas e creches, deparei-me então com o 

relatório da Vigilância Sanitária, de 23 EMEBs – Escolas 

Municipais de Ensino Básico e 13 creches. Pasmem, senhores, 

se fosse uma entidade privada, já estaria com as portas 

lacradas, nenhuma estaria funcionando, uma ou duas não tem 

muita inconformidade, porém as demais, cerca de 19 EMEBs 

e quase todos os CEMPIs – Centros Educacionais Municipais 

de Primeira Infância, por problemas de trincas, forro, falta de 

tudo quanto é tipo de estrutura, como: botijão de gás dentro de 

cozinha, falta de equipamento contra incêndio, extintor 

vencido, tudo isso é uma vergonha, desculpem-me falar, mas é 

uma vergonha. Por mais que queiramos fazer os desfiles de 07 

de setembro, 22 de outubro, deixar a situação dessas escolas e 

creches nesse caos, envergonha qualquer mogimiriano, 

vereador desta Casa de Leis e qualquer Secretário de 

Educação, que esteja no comando de uma pasta que é tão 

importante e tem tanto dinheiro, que não é investido da forma 

como deve ser. Fico pasmo em ver a vigilância sanitária 

quando bate em um salão de cabeleireiro para pedir 

adequação, entre outras coisas, se não eles fecham, lacram o 

estabelecimento, por que a lei vale para privado e não vale 

para o público? Não era para ter uma escola, nem uma creche, 

aberta, sem alvará o do corpo de bombeiro e sem as estruturas 

necessárias, para se evitar uma tragédia, por exemplo, essa é a 

realidade, o laudo está lá, assim como Vereador Magalhães 

citou, há muita fake news e muita gente vagabunda plantando 

um monte de coisa, mas isto está dentro do Ministério 

Público, assinado por todos os servidores da vigilância 

sanitária, inclusive pela autoridade sanitária máxima, sendo 

Fabrício Martins. Não tem como fugir, lembro-me que um dia 

vim a esta Tribuna e falei que quando o laudo saísse traria 

para os senhores e senhoras verem, para verem o quão grave é 

esse problema e ninguém toca na ferida, sabe por que, 

Vereador Jorge Setoguchi? O senhor mesmo falou que tiraram 

dinheiro da Agricultura, não tiraram?! Ninguém orçou para 

fazer reforma em creche e escola. É mais bonito asfaltar a rua 
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onde o padre passa, desculpa a palavra, não falando sobre 

religião, usando apenas uma expressão, da iluminação, 

asfaltando tudo bonitinho, enquanto isso, vejam dentro de 

escolas e creches, quando chove é cachoeira na cabeça e 

quando dá um problema é trinca, é fiação exposta, é caixa 

d’água suja, é uma bagunça. Vocês acham que um relatório 

desses, da vigilância sanitária, mostrando que há 

inconformidades em todas as escolas e creches, não tem como 

rasgar e fingir que não existe nada em Mogi Mirim, a lei que 

vale para Chico, deve valer também para Francisco, mas não, 

os amigos do rei não podem mostrar o que está errado e 

sempre trarei, assim como Vereador Gaúcho citou, nossa 

obrigação é fiscalizar, como vereadores, para tentarmos 

melhorar alguma coisa e quem sabe trazendo essa vergonha 

não somente melhore os salários das servidoras da educação, 

mas que também melhore as estruturas e que seja orçado para 

o próximo mandato, ou para 2021, quando estivermos um 

novo prefeito, porque é uma vergonha essas escolas ficarem 

assim e só pensarmos em asfalto e a iluminação no Alphaville, 

de Mogi Mirim, onde o prefeito tem seu empreendimento 

imobiliário. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite”. 

Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra: “Excelentíssimo 

senhor presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras, 

senhores vereadores, público presente, imprensa, amigos e 

moradores da Vila São José e minha querida amiga, Luciana 

Matsumori, que além de moradora é professora, obrigado pela 

presença de vocês e boa noite a todos. Primeiro, gostaria de 

agradecer a todos vocês pelos elogios, pelas palavras, mas 

principalmente agradecer ao Presidente desta Casa, Manoel 

Palomino, pela confiança na realização da Medalha “João 

Teodoro”, ao Conselho de Honraria, por ter me escolhido 

como presidente, a todos os vereadores, as vereadoras, a 

Comissão que organizou, mas não posso deixar de agradecer 

algumas pessoas em particular. Michel, você foi 

extremamente fundamental na construção desse evento, muito 

obrigado, de coração, você deixou de ficar na mesa, com sua 

família, para poder nos ajudar no dia, reconheço muito isso e, 
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de coração, você sabe disso. Aninha, obrigado por tudo, por 

todas as dicas de protocolo, por todas orientações técnicas, 

você ali, como sempre, corrigindo, ajudando e estendendo a 

mão no dia, obrigado, de coração. Não posso deixar de 

agradecer aqui ao Carlos Di Martini, que também foi 

fundamental nessa logística toda, de preparar toda festa, de 

organizar um leva e traz; agradecer a Vivian, do Gebe, nos 

dando orientação na questão toda do registro do evento, as 

possibilidades de fazer, ou não, alguns serviços, dentro da lei, 

muito obrigado; Gi, Gisele Anselmo, que foi impecável, como 

sempre e nos deu todo respaldo, em toda parte jurídica e 

também não posso deixar de agradecer a Juliana, da Câmara, 

ela foi incrível, é uma menina que, realmente, é fora da curva. 

Também agradeço a Nelsinho, também foi impecável; Daiane, 

que nos ajudou; Clodomar, com todo apoio também e que 

conhece muito, enfim, alguns assessores participaram mais, 

outros menos, porém todos tiveram participação e muitíssimo 

obrigado. Não posso deixar de agradecer uma pessoa que me 

aguenta, porque não é fácil, obrigado, Dina, você já sabe 

disso, você mora neste coração e não paga aluguel, muito 

obrigado, tanto é que a chamo de “Santa Dina da Linda 

Chaib”, esse é o apelido que dei a ela, obrigado, viu?! Por 

tudo. Acredito que conseguimos entregar uma festa à altura 

dos 250 anos, para os senhores, para os homenageados, pois 

tudo foi feito com muito amor, com muita verdade, em cada 

momento e saio realmente de cabeça erguida, porque o que 

tinha de ser feito o foi, voltaria atrás faria novamente. O título 

está aí e acreditamos que faremos uma festa tão bonita quanto, 

aos mogimirianos que não o são e que a partir do título serão, 

ou que já os são. Preciso passar minha alegria aos senhores, 

em saber que as entidades assistenciais, que prestam serviço 

na área de saúde, terão agora um aumento em sua subvenção 

social, isso me agrada muito e eu, como presidente da 

Comissão Permanente de Educação, Saúde, Esporte, Cultura e 

Assistência Social, sei muito bem disso e Vereador Gebe já 

foi presidente dessa Comissão e Vereadora Sônia participou 

de uma reunião, do apelo feito por Dona Rosa Maria Silva, 
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presidente do Conselho Municipal de Idoso, essas entidades 

prestavam serviço de saúde e estavam, praticamente, fechando 

as portas, sem condições nenhuma de continuarem, ou a 

administração municipal tomava uma providência, ou eles 

fechariam as portas. Fiquei muito feliz em saber que, na 

semana passada, veio agora o Projeto de Lei nº. 133, lido hoje, 

para passar às Comissões para a leitura e posteriormente para 

parecer e votação, para que façamos parte disso, está na 

primeira página do Jornal Oficial, em podermos ajudar as 

entidades que trabalham com ILPI - Instituições de Longa 

Permanência, prestando um trabalho incrível, estive em 

algumas e tenho um problema muito sério e me emociono com 

cada lugar que vou, não é apenas a questão da emoção, pois 

muitas delas trabalham com abandono, algumas ainda estão 

com as famílias, pegam salários e repassam às entidades, 

porém outras não aparecem mais, não é apenas o dinheiro, é o 

trabalho lá dentro, do dia a dia, de alimentação, de cuidadores. 

Fiquei muito feliz, pois esse valor de 972 mil reais será 

repassado para o Instituto Coronel João Leite, à Associação 

Espírita Jesus e Caridade, Vila Vicentina, Lar São Francisco, 

Lar Santo Antônio, Projeto Resgate à Vida, algumas serão 

com valores menores, outras maiores, porém todas receberão 

de forma parcelada. Parabéns a Secretária de Saúde, Flávia 

Rossi, por articular isso tudo e conseguir fazer com que as 

entidades conseguissem esse trabalho, aumentando a 

subvenção delas e meus parabéns, também, à Administração 

Municipal, por proporcionar que as pessoas vivam em 

condições humanas e respeitosas. Boa noite a todos”. Não 

havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente 

passou à parte dos trabalhos reservada à “TRIBUNA 

LIVRE”, e deu ciência à Casa da existência de orador 

regularmente inscrito para uso de Tribuna Livre, conforme 

Artigo 116, do Regimento Interno, e Resoluções nº.s. 135/89, 

223/99 e 241/02. Desta forma, o Senhor Presidente da Câmara 

convidou para que adentrasse ao Plenário a Senhora Luciana 

Toshio Matsumori, cujo discurso foi gravado em formato 

digital, à disposição nos arquivos da casa por trinta dias. Para 
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a “Tribuna Livre”, o Senhor Presidente da Câmara suspendeu 

a Sessão às 20h46, para reabri-la, posteriormente, às 21h13. 

Não havendo mais oradores inscritos, o Senhor Presidente 

suspendeu a Sessão às 21h14, 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 TURNO ÚNICO: “ex-vi” do 

disposto no § 1º, inciso I, do Artigo 171 do Regimento 

Interno: 1. Projeto de Lei nº. 103 de 2019, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre alteração da composição 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, reestruturado 

pela Lei Municipal nº. 5.828, de 29 de novembro de 2016”. 

Pareceres das Comissões de Justiça e Redação; de Educação, 

Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e 

Orçamento. (Colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara 

aprovou em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº. 

103/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito de 

Mogi Mirim); 2. Projeto de Lei nº. 113 de 2019, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre permissão de uso, a título 

precário e gratuito, de Bem Público Municipal ao Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE)”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Parecer Conjunto 

das Comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades 

Privadas e de Finanças e Orçamento. (Colocado a votos, em 

sessão de hoje, a Câmara aprovou em turno único, por 

unanimidade, o Projeto de Lei nº. 113/2019, do Prefeito 

Municipal); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). “Ex-vi” 

do disposto no Artigo 171 do Regimento Interno: 3. Projeto 

de Decreto Legislativo nº. 06 de 2019, de autoria do Vereador 

Gerson Luiz Rossi Junior, “concedendo o Título de Cidadão 

Mogimiriano ao Senhor Major PM Adriano Daniel”. Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento; (posto a votos em sessão de hoje, a Câmara 

aprovou em turno único, por unanimidade dos vereadores 

presentes, o Projeto de Decreto Legislativo nº. 06/2019, do 

Vereador Gerson Luiz Rossi Junior); (ao Presidente para 

promulgar, conforme artigo 18, I, “i”; IV, “g”, do Regimento 

Interno); 4. Projeto de Decreto Legislativo nº. 09 de 2019, de 

autoria do Vereador Geraldo Vicente Bertanha, “concedendo 

o Título de Cidadã Mogimiriana à Joana D’Arc Ribeiro 

Bizigato”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento; (posto a votos em sessão 

de hoje, a Câmara aprovou em turno único, por unanimidade 

dos vereadores presentes, o Projeto de Decreto Legislativo nº. 

09/2019, do Vereador Geraldo Vicente Bertanha); (ao 

Presidente para promulgar, conforme artigo 18, I, “i”; IV, “g”, 

do Regimento Interno); 5. Projeto de Decreto Legislativo nº. 

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

“concedendo o Título de Cidadão Mogimiriano ao Guillermo 

Osvaldo Nardi”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento; (posto a votos em sessão 

de hoje, a Câmara aprovou em turno único, por unanimidade 

dos vereadores presentes, o Projeto de Decreto Legislativo nº. 

12/2019, do Vereador Tiago César Costa); (ao Presidente para 

promulgar, conforme artigo 18, I, “i”; IV, “g”, do Regimento 

Interno); 6. Projeto de Decreto Legislativo nº. 13 de 2019, de 

autoria do Vereador Moacir Genuário, “concedendo o Título 

de Cidadão Mogimiriano do Deputado Federal Luiz Felipe 

Baleia Tenuto Rossi (Baleia Rossi)”. Parecer Conjunto das 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 

(posto a votos em sessão de hoje, a Câmara aprovou em turno 

único, por unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 13/2019, do Vereador Moacir 

Genuário); (ao Presidente para promulgar, conforme artigo 18, 

I, “i”; IV, “g”, do Regimento Interno). EM PRIMEIRO 

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

Regimento Interno. 7. Projeto de Lei Complementar nº. 12 

de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre o 

CÓDIGO DE CONDUTA da Guarda Civil Municipal de 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

36 

Mogi Mirim”. Pareceres das Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento; (submetido a votos, em sessão de 

hoje, a Câmara aprovou em primeiro (1º) turno, por 

unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto de Lei 

Complementar nº. 12/2019, do Prefeito Municipal); (à Ordem 

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

turno); 8. Projeto de Lei Complementar nº. 13 de 2019, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a criação do 

emprego de Auditor de Controle Interno junto ao Quadro de 

Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi 

Mirim (SAAE), e dando outras providências”. Pareceres das 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. 

Para discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra Vereador 

Gérson Luiz Rossi Júnior: “Senhores vereadores, venho 

manifestar sobre este projeto de lei, pois é importante na 

discussão já ocorrida nesta Casa Legislativa por duas 

oportunidades, uma criando cargo de auditor interno aqui, da 

Câmara Municipal e também do município. Agora criamos o 

cargo de auditor de controle interno, via concurso público do 

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi 

Mirim. Para reforçar o objetivo deste projeto, falando com o 

Presidente Rodrigo, por três vezes consecutivas o Tribunal de 

Contas vem apontando a necessidade, assim como aconteceu 

com a Câmara e também com o município, o SAAE também 

passa por essa exigência, vejo que é muito importante, porque 

é um controle interno essencial para o bom funcionamento da 

máquina pública, com a transparência, revisão dos processos, 

com a análise de um profissional para rever, apontar, registrar, 

solicitar, recomendar, sendo uma nova era da gestão pública, 

exigindo o controle interno, não somente o controle externo, o 

que hoje é feito pela Câmara, pelo Tribunal de Contas e pelo 

Ministério Público. O referido projeto segue, praticamente, o 

mesmo cargo, criado pela Prefeitura Municipal, e agora 

criando para o quadro do SAAE. Obrigado”; (submetido a 

votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou em primeiro (1º) 

turno, por unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto de 

Lei Complementar nº. 13/2019, do Prefeito Municipal); (à 
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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 Artigos 114 e 115 da Resolução nº. 

276/2010 (Regimento Interno vigente). Todavia, todos os 

oradores declinaram o uso da palavra, portanto, sem oradores 

inscritos para falar em “Explicação Pessoal”, o Senhor 

Presidente determinou que fosse guardado um respeitoso 

MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento das senhoras e dos 

senhores: Pedro José de Sá, Paulo Roberto Gonçalves, Airton 

José Dias Ferreira “Nenzo”, Diego Rodrigues Arnizal, Ex- 

Vereador José Maria De Souza, Lazara Alexandre Ferreira e 

Marcos Roberto de Souza. Nada mais havendo a ser tratado, o 

Senhor 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 21h15 do 

que, para constar, determinou a lavratura da presente Ata, a 

qual, após achada conforme, discutida e aprovada vai, a 

seguir, devidamente assinada. 


