CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA QUADRAGÉSIMA (40ª) SESSÃO ORDINÁRIA

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto
Tavares.
Aos dois dias do mês de dezembro 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
Quadragésima (40ª) 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 29 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), André Albejante Mazon (02), Cinoê Duzo (03), Cristiano
Gaioto (04), Fábio de Jesus Mota (05) Geraldo Vicente
Bertanha (06), Gérson Luiz Rossi Júnior (07), Jorge Setoguchi
(08), Luís Roberto Tavares (09), Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino (10), Marcos Antônio Franco (11), Maria
Helena Scudeler de Barros (12), Moacir Genuário (13),
Orivaldo Aparecido Magalhães (14), Samuel Nogueira
Cavalcante (15), Sônia Regina Rodrigues (16) e Tiago César
Costa (17), conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas
apostas na Folha de Presença - Registro de Comparecimentos e
Faltas dos Srs. Vereadores às Sessões da Câmara, anexa ao final
da presente ata, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos
da presente sessão. Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo
Único, do Artigo 106, da citada Resolução, convidou o
Vereadora Sônia Regina Rodrigues para que procedesse a
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Cumprida dita
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providência, dando por iniciada a parte reservada ao
"EXPEDIENTE", o Sr. Presidente submeteu à apreciação do
Plenário a ata da Vigésima Oitava (28ª) sessão ordinária,
realizada em 02 de setembro de 2019, a qual depois de achada
conforme e aprovada, foi devidamente assinada pelos
Vereadores Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e Luís
Roberto Tavares, respectivamente, o Presidente e o 1º
Secretário. EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07 (SETE) DE
2019, “de Sessão Extraordinária”, assim redigido:
“VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA
CRUZ PALOMINO, Presidente da Câmara Municipal de
Mogi Mirim, Estado de São Paulo etc., no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Artigo 117 da Resolução nº 276, de
09 de novembro de 2010 (vigente Regimento Interno),
DECIDE convocar SESSÃO EXTRAORDINÁRIA da
Câmara Municipal para o dia 02 de dezembro de 2019, segundafeira, logo após o encerramento da 40ª Sessão Ordinária,
destinada na “Ordem do Dia” à discussão e votação da seguinte
matéria: EM TURNO ÚNICO: “ex-vi” do disposto no § 1º,
inciso I, do Artigo 171 do Regimento Interno: 1. Projeto de
Lei nº 116, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal,
“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”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e
Redação; de Exames de Assuntos Industriais e Comerciais; de
Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas; e de Finanças
e Orçamento. Com 04 emendas do Vereador Gerson Luiz Rossi
Junior; 2. Projeto de lei nª 136, de 2019, de autoria do Prefeito
Municipal, “dispondo sobre a abertura de crédito adicional
especial, no valor de R$ 1.255.000,00”. Parecer da Comissão de
Justiça e Redação e Parecer Conjunto das Comissões de
Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de
Finanças e Orçamento. EM SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do
disposto no inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno: 3.
Projeto de Lei nº 77, de 2019, de autoria do Vereador Geraldo
Vicente Bertanha, “dispondo sobre a obrigatoriedade do manejo
e destinação adequados dos resíduos sólidos gerados em
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eventos públicos, no âmbito de Mogi Mirim, para as
associações e/ou cooperativas legalmente estabelecidas no
Município”. EM PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do disposto no
inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno: 4. Projeto de
Lei nº 137, de 2019, de autoria do Vereador Gerson Luiz Rossi
Junior, “instituindo Campanha Municipal de Prevenção à Saúde
do Homem, e dando outras providências”, Parecer da Comissão
de Justiça e Redação e Parecer Conjunto das Comissões de
Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de
Finanças e Orçamento. “ex-vi” do disposto no inciso IV, do
Artigo 172 do Regimento Interno: 5. Projeto de Lei
Complementar nº 15, de 2019, de autoria da Vereadora Sonia
Regina Rodrigues, “alterando dispositivos da Lei
Complementar nº 69, de 08 de abril de 1998 e 317 de 06 de
setembro de 2016 e dando outras providências”. Pareceres das
Comissões de Justiça e Redação; de Educação, Saúde, Cultura,
Esporte e Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Ficam,
pois, os (as) Senhores (as) Vereadores (as), notificados (as) da
Sessão Extraordinária em questão, nos termos regimentais.
Dado e passado nesta cidade, na Secretaria da Câmara
Municipal, em 02 de dezembro de2019. VEREADOR
MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO.
Presidente da Câmara”. Na sequência deu ciência à Casa,
através de leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei nº 145,
de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson
Bueno, acompanhado de Mensagem nº 103/2019, datada de
14/11/2019, objeto do Ofício nº 103/2019, de igual data,
“dispondo sobre permissão de uso, a título precário e gratuito,
de Bem Público Municipal à Liga de Futebol Amador de Mogi
Mirim (LIFAMM) ”; (ao exame das Comissões Permanentes,
conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 2. Projeto de
Lei nº 146, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim,
Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº
107/2019, datada de 25/11/2019, objeto do Ofício nº 107/2019,
de igual data, “dispondo sobre alteração das Leis Municipais nº
164/1953 e 284/1959, que tratam da quadra de terreno que
especifica, existente no Cemitério Municipal de Mogi Mirim”;
(ao exame das Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, §
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1º do Regimento Interno); 3. Projeto de Lei nº 147, de 2019, de
autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno,
acompanhado de Mensagem nº 109/2019, datada de
26/11/2019, objeto do Ofício nº 109/2019, de igual data,
“dispondo sobre doação de Bem Público de propriedade do
Município de Mogi Mirim à Coopervida – Cooperativa de
Trabalho Vida Nova de Mogi Mirim, e dá outras providências”;
(ao exame das Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, §
1º do Regimento Interno); 4. Projeto de Lei nº 148, de 2019, de
autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno,
acompanhado de Mensagem nº 110/2019, datada de
26/11/2019, objeto do Ofício nº 110/2019, de igual data,
“dispondo sobre prorrogação de prazos estabelecidos na Lei
Municipal nº 5.745, de 16 de dezembro de 2015, e dá outras
providências”; (ao exame das Comissões Permanentes,
conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 5. Projeto de
Lei nº 149, de 2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim,
Carlos Nelson Bueno, acompanhado de Mensagem nº
106/2019, datada de 25/11/2019, objeto do Ofício nº 106/2019,
de igual data, “autorizando o Poder Executivo a reajustar os
valores transferidos pelo Programa de Apoio Financeiro Escolar
(PAFE) ”; (ao exame das Comissões Permanentes, conforme
Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 6. Projeto de Lei nº 144,
de 2019, de autoria do Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior,
“dispondo sobre a proibição de fornecimento de produtos de
plástico de uso único nos locais que especifica e dá outras
providências”; (ao exame das Comissões Permanentes). Ainda
com os Ofícios nºs 103, 107, 109, 110 e 106/2019, o Sr. Prefeito
Carlos Nelson Bueno solicitou fossem os Projetos de Lei nºs
145, 146, 147, 148 e 149/2019 apreciados em Regime de
Urgência Especial, conforme previsto no Artigo 54 da Lei
Orgânica – LOM de Mogi Mirim. Ato contínuo, o Sr.
Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres
Vereadores os seguintes REQUERIMENTOS, hoje
endereçados à Mesa (aprovados pela Casa) nºs: Requerimento
Nº 602/2019 - Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Carlos
Nelson Bueno, por intermédio da secretaria competente,
listagem de todos os cargos comissionados e cargos que
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recebam FG, ambos com seus respectivos valores e nos
encaminhe esses dados. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA,
MARIA
HELENA
SCUDELER
DE
BARROS.
Requerimento Nº 603/2019 - Assunto: Requer ao Exmo.
Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio da secretaria de
saúde, cópia na íntegra das atas das reuniões da
INTERVENÇÃO, na sequência de 01/2019 até 25/2019 e nos
encaminhe esses documentos. Autoria: TIAGO CÉSAR
COSTA. Requerimento Nº 604/2019 - Assunto: Requer
alteração da data da homenagem ao atleta de boxe, Matheus
Silva e seu treinador Márcio Ribeiro, aprovado por meio do
requerimento de nº 582/2019, a ser realizada no dia 16 de
dezembro, às 18h30, no plenário da Câmara, em
reconhecimento às conquistas dos títulos brasileiro e
internacional de boxe. Autoria: GERALDO VICENTE
BERTANHA. Requerimento Nº 605/2019 - Assunto:
SOLICITO AO SENHOR PREFEITO CARLOS NELSON
BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS, INFORMAÇÕES SOBRE
QUANDO SERÁ REALIZADA A OPERAÇÃO DE
DEDETIZAÇÃO POR MEIO DE TERMONEBULIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E
GALERIAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO, MOGI MIRIM/SP.
Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHÃES.
Requerimento Nº 606/2019 - Assunto: REQUEIRO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO,
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE COLETA DE
IMAGENS DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE
MOGI MIRIM, PARA INCLUSÃO NO GOOGLE STREET
VIEW. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº
607/2019 - Assunto: REQUEIRO A EMPRESA ELEKTRO
QUE REALIZE A SUBSTITUIÇÃO DOS POSTES DE
MADEIRA QUE AINDA EXISTEM NO BAIRRO MOGI
MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Na
sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme
deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES
endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação Nº 867/2019
- Assunto: INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
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PREFEITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE QUE REALIZE MELHORIAS
NAS ESTRADAS MUNICIPAIS BONFILIO DAVOLI
(BOCAIANA) E ESTRADA MATA DA CHUVA. Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 868/2019 Assunto: INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO ARQUITETO CALOS NELSON BUENO, PARA
QUE SEJA INSTALADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA
PRAÇA JAMIL BACAR, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O
BOSQUE DE MARIA - MURAYAMA II. Autoria: GERSON
LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 869/2019 - Assunto:
Indica ao Sr. Prefeito, por meio da secretaria competente, a
substituição da iluminação da Rua Vereador Humberto Barros
Franco, no Jardim Paulista. Autoria: GERALDO VICENTE
BERTANHA. Indicação Nº 870/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA
AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE
OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DO
ESTADO II. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
871/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PRIMO DESTER, NO
BAIRRO GUACU-MIRIM. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 872/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
DAS ORQUÍDEAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM
INOCOOP. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
873/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA CORNÉLIO PIRES,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 874/2019 39
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Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA JOÃO MANTOVANI, LOCALIZADA
NO BAIRRO SANTA ANA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 875/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
LOURÊNCIO FRANCO DE CAMPOS, LOCALIZADA NO
BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 876/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA
AVENIDA 22 DE OUTUBRO. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 877/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
ADELINO ANTÔNIO, LOCALIZADA NO BAIRRO
JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 878/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
DR. DÉCIO PEREIRA DE QUEIRÓZ TELLES,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM PAULISTA. Autoria:
JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 879/2019 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NA RUA JOSÉ DE FREITAS, LOCALIZADA NO
BAIRRO JARDIM SILVÂNIA.
Autoria:
JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 880/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
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OTÁVIO ALVES BEZERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO
JARDIM NAZARETH. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 881/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA
AVENIDA BRASIL. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 882/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
ANTÔNIO PIO BRITO, LOCALIZADA NO BAIRRO
JARDIM GUAÇU-MIRIM. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 883/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA
HUMBERTO BARROS DE FRANCO, LOCALIZADA NO
BAIRRO
JARDIM
INOCOOP.
Autoria:
JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 884/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
JOSÉ LOVO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA
HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
885/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA VEREADOR DOUTOR
JOSÉ BUENO MONTEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO
JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 886/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA
AVENIDA ALCINDO BARBOSA, LOCALIZADA NO
BAIRRO PARQUE DA IMPRENSA. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 887/2019 - Assunto: SOLICITO
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AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
BENEDITO DIOGO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO
BAIRRO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 888/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
IRINEU BONATTI, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA
ANA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 889/2019
- Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA JOSÉ SOBRINHO, LOCALIZADA NO
BAIRRO PARQUE DA IMPRENSA. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 890/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
WALTER DE PIERI, LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE
DO ESTADO II. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação
Nº 891/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA FRANCISCO
COSER, LOCALIZADA NO BAIRRO MURAYAMA 3.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 892/2019 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
DA
RUA
BENJAMIN
CONSTANT,
LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA CRUZ. Autoria:
JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 893/2019 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA JAMIL ANDRÉ, LOCALIZADA NO
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BAIRRO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 894/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
LEVY BRAGA FERRÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO
JARDIM CALIFÓRNIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 895/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 896/2019 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA
VALETA DA RUA FRANCISCO MANERA, LOCALIZADA
NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 897/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
HONÓRIO VITAL DO PRADO, LOCALIZADA NO
BAIRRO JARDIM DO LAGO. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 898/2019 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
PEDRO BONALDO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM
DO LAGO. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
899/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA ARGENTINA,
LOCALIZADA NO BAIRRO VILA UNIVERSITÁRIA.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 900/2019 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
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COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA SEIS, LOCALIZADA NO BAIRRO
VILA UNIVERSITÁRIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 901/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
CONDE ALVARES PENTEADO, LOCALIZADA NO
BAIRRO MIRANTE. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação Nº 902/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
ARUAK,
LOCALIZADA
NO
BAIRRO
VILA
UNIVERSITÁRIA.
Autoria:
JORGE
SETOGUCHI.
Indicação Nº 903/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
CUBA,
LOCALIZADA
NO
BAIRRO
VILA
UNIVERSITÁRIA.
Autoria:
JORGE
SETOGUCHI.
Indicação Nº 904/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
FRANCISCO DIAS REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO
VILA DIAS. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
905/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA FRANCESCO
IMPROTA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM
SBEGHEN. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
906/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA MARIA MILANI
BONALDO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM
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SBEGHEN. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
907/2019 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PEDRO DONEGÁ,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SBEGHEN. Autoria:
JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 908/2019 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE A MANUTENÇÃO URGENTE NAS RUAS DO
DOMÊNICO BIANCHI. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 909/2019 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE A MANUTENÇÃO URGENTE REALIZAÇÃO
DE MANUTENÇÃO URGENTE NA MALHA ASFÁLTICA
DA ESQUINA DAS RUAS ULHOA CINTRA COM A
CHIQUITO VENÂNCIO. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 910/2019 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE A MANUTENÇÃO URGENTE REALIZAÇÃO
DE MANUTENÇÃO URGENTE NA MALHA ASFÁLTICA
DA RUA JOSÉ POLETINI, NO JARDIM DO LAGO.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. A seguir, o Senhor
Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres
Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa
(aprovadas pela Casa): Moção Nº 380/2019 - Assunto:
MOÇÃO DE APOIO ao cumprimento das normas
constitucionais acerca do concurso público para Assistente
Social Judiciário realizado em 2.017 pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ/SP) e, ainda, de APOIO a aprovação da Emenda
nº. 92 ao Projeto de Lei nº. 1112/2019 da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Moção Nº 381/2019 Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE
SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DO SENHOR LUIS
PEDRO ALVES DA SILVA, OCORRIDO NO DIA 27 DE
NOVEMBRO DE 2019. Autoria: MOACIR GENUARIO.
Moção Nº 382/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM
UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DE
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MARIANA DE FATIMA MAFEI, OCORRIDO NO DIA 23
DE NOVEMBRO DE 2019. Autoria: SÔNIA REGINA
RODRIGUES. Moção Nº 383/2019 - Assunto: MOÇÃO DE
PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO
FALECIMENTO DE VICTOR ELÓI VITAL GARCIA,
OCORRIDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019. Autoria:
MOACIR GENUARIO. Moção Nº 384/2019 - Assunto:
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
ROTARY CLUB DE MOGI MIRIM, PELO EVENTO
COMEMORATIVO AO DIA DA BANDEIRA DO BRASIL,
REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO. Autoria:
JORGE SETOGUCHI. Moção Nº 386/2019 - Assunto: Moção
de Apoio às matérias que tramitam no Senado e na Câmara dos
Deputados, que legalizam a prisão após condenação em
segunda instância. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. A
seguir, o Sr. Presidente colocou à disposição dos Srs.
Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs.
1668, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694,
1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, datados de 03, 04,
05 e 06 de dezembro de 2019, todos subscritos pelo Chefe de
Gabinete do Prefeito Municipal, José Augusto Francisco
Urbini, respectivamente, respondendo a respeito do
Requerimento nº 576/2019; Requerimento nº 480/2019;
Requerimento nº 592/2019; Indicação nº 817/2019;
Requerimento nº 575/2019; Indicação nº 832/2019; Indicação
nº 833/2019; Requerimento nº 548/2019; Requerimento nº
594/2019; Indicação nº 824/2019; Indicação nº 736/2019;
Indicação nº 737/2019; Requerimento nº 556/2019;
Requerimento nº 578/2019; Requerimento nº 549/2019;
Requerimento nº 565/2019; Indicação nº 842/2019; Indicação
nº 812/2019; Indicação nº 852/2019; Indicação nº 853/2019;
Indicação nº 862/2019; Indicação nº 810/2019; Indicação nº
809/2019; Requerimento nº 580/2019; Indicação nº 807/2019;
Requerimento nº 571/2019; Requerimento nº 574/2019, desta
Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos Senhores
Vereadores interessados); Ofícios nº 0273, datado de 24 de
outubro do corrente, subscritos pelo Sr. Rodrigo Rodrigues dos
39

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Santos, Gerente da GLICO/DERES/AF do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
“comunicando a liberação de recursos financeiros”; (arquivese); Ofício nº. 0657/2019, datado de 22 de novembro de 2019,
subscrito pelo Sr. Marcio Antônio de Paula Capato, Gerente de
Filial, da Caixa Econômica Federal, “comunicando a liberação
de recursos financeiros, no valor de R$ 17.500,05 (dezessete mil
e quinhentos reais e cinco centavos), destinados a esse
Município”; (arquive-se); Ofício SAAE nº 275/2019, datado de
27 de novembro de 2019, subscrito por Luiz Rodrigo Sernaglia,
Presidente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos
de Mogi Mirim, “em resposta ao Ofício CM/GP nº 422/2019,
Requerimento nº 590 de 2019, de autoria do Vereador Luís
Roberto Tavares”; (arquive-se após dar ciência ao Vereador
Luís Roberto Tavares). Não havendo mais proposituras, ou
quaisquer outros documentos, para serem levados ao
conhecimento do Plenário, não existindo tempo hábil e sendo o
Expediente reduzido, conforme Artigo 211, do Regimento
Interno, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão às 18h55,
conforme o disposto no Artigo 105, da Resolução nº 276/2010
(Regimento Interno vigente). Decorrido o interstício regimental
a que se refere o citado dispositivo e depois de nova chamada
nominal dos Srs. Vereadores, conforme o disposto no Artigo
112, § 1º, da já citada Resolução, ao fim da qual se constatou a
totalidade dos membros da Casa, o Sr. Presidente deu por
iniciados os trabalhos da "ORDEM DO DIA", submetendo à
apreciação da Casa o que segue: ITEM ÚNICO: “ex-vi” do
disposto nos Artigos 208, § 7º e 211 do Regimento Interno.
EM SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do
Artigo 172 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº 107, de
2019, de autoria do Prefeito Municipal, “Estimando a Receita e
Fixando a Despesa do Município de Mogi Mirim para o
exercício de 2020”. Para discorrer sobre a matéria, fez uso da
palavra, o Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhor
presidente, senhores vereadores, público presente e a população
que nos assiste pela internet. Gostaria apenas de falar para
deixar em ata, fomos criticados em nossa última votação, pois
ninguém discutiu sobre o orçamento. Gostaria que, pelo menos,
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para meus eleitores, minha comunidade, para o pessoal que me
perguntou o motivo que não falei, sou muito cobrado, aliás,
acho que todos são muito cobrados por seus eleitores, porém, já
foi debatido, ocorreram reuniões e nosso orçamento impositivo,
colocado por todos nós, vereadores, as verbas de cada um,
correspondente no valor de R$ 264.000,00, o qual coloquei no
projeto o valor de R$ 132.000,00 à APD – Associação da Pessoa
com Deficiência e vários ligados ao esporte, como várias
quadras de esporte, inclusive, um morado do Parque do Estado
II está presente, indiquei R$ 5.000,00 para a praça, que tem um
campo, para que seja feito um minicampo, com trave, marcação
e tudo. Esse projeto tem nossa participação, debates foram
realizados, assim como foi lido e não foi discutido, porém, sei
perfeitamente o que está no projeto, por mim não houve motivos
para vir aqui e explanar sobre ele, pois não tinha nenhuma
dúvida e hoje faço questão de falar, para ninguém achar que foi
votado como relâmpago, acredito que todos os vereadores
sabiam perfeitamente sobre o que estavam votando”. Com a
palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite,
senhor presidente, membros da Mesa, senhores vereadores e
público presente, venho usar a tribuna na condição de vereador
e de jornalista. Quando acompanhamos os trabalhos da Câmara,
profissionalmente falando, temos que, realmente, prestar
atenção no que se faz e, infelizmente, o jornal O Popular
publicou nessa semana que esta Casa não discutiu sobre o
projeto e tomo a liberdade em dizer que isto não é verdade. Esta
Casa discutiu e muito, sim, sobre o projeto, tanto é que o senhor
teve a felicidade de criar a lei do orçamento impositivo, que foi
amplamente discutida por todos os vereadores, por isso estou
aqui, neste momento, não me justificando, nem justificando aos
outros 16 vereadores desta Casa, para os eleitores e à população,
mas, sim, pedir para as pessoas que acompanham a Câmara e
divulgam seu trabalho, para que, por favor, prestem um pouco
mais de atenção no que está acontecendo nesta Casa, pois o
projeto foi discutido desde o dia 25 de setembro e amplamente
discutido, sempre falamos aqui, pois foram duas audiências
públicas, participem dos trabalhos da Câmara, não apenas na
segunda-feira, mas durante a semana, quando acontece,
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inclusive, a reunião das Comissões, porque, acompanhar apenas
a sessão e de maneira infantil procurar no jornal, que o projeto,
de tamanha importância, foi votado a toque de caixa, sem
ninguém o discutir, repetirei: é uma infantilidade. Obrigado,
senhor presidente”. Presidente Vereador Manoel Eduardo
Pereira da Cruz Palomino: “Obrigado, Vereador Gebê, também
ia explanar sobre isso, porque, realmente, sobre esse assunto,
foi amplamente discutido por esta Casa, no entanto, ocorreram
audiências e várias reuniões, por isso não houve nada como
toque de caixa”; (posto a votos, em sessão de hoje, a Câmara
aprovou, em segundo (2º) turno, por unanimidade, o Projeto de
Lei nº 107/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito
de Mogi Mirim). Finda a pauta constante da "Ordem do Dia",
o Sr. Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos
reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme
determinam os Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010
(Regimento Interno vigente). Com a palavra, Vereador Jorge
Setoguchi: “Senhor presidente, membros da Mesa, vereadoras,
vereadores, público presente, internautas, imprensa, boa noite a
todos. A Lei Orçamentária Anual foi, realmente, muito bem
discutida na Câmara Municipal e inclusive na Agricultura,
ocorreu uma diminuição da verba para o próximo ano, não
concordo com isto, porém não se pode dizer que não foi
estudada, porque foi. Parabéns a todos os vereadores que
debruçaram sobre essa lei orçamentária e, mais uma vez,
parabéns ao Presidente, que colocou a destinação impositiva
dos vereadores, pois com isto foi possível cada vereador
destinar uma verba para o local que achou de importância.
Senhor presidente, quero parabenizar também pelo 1º
Seminário de enfrentamento à violência doméstica, é um tema
que, atualmente, está muito problemático, pois mulheres são
mortas e esse problema precisa ser estudado, para que não
aconteça e se o parceiro não está de acordo com sua parceira,
em ambos os lados, cada um tem o direito de ir para o seu lado,
mas não tirar a vida de uma pessoa. Meus parabéns, presidente,
por esse seminário. Queria colocar aqui a respeito das pontes,
nas estradas rurais, pois antigamente as pontes eram construídas
no nível da estrada rural e com a enxurrada que vem dos morros,
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geralmente localizadas na parte baixa, desce e passa por cima
das pontes, estragando sua cabeceira, gera-se então um grande
estrago para a estrada, tornando-a intransitável. Minha
sugestão: as próximas pontes e suas reformas sobre o rio, que
sejam feitas acima do nível da estrada rural, para que quando a
enxurrada vier, ela adentre ao rio, antes de chegar na ponte, não
estragando sua cabeceira. Esta é uma sugestão e espero que a
Secretaria de Agricultura a acate, pois, alguns municípios já
estão realizando dessa maneira e com isso impede de acontecer
como acontece no Vergel, estragando a ponte e a água passando
por cima dela. Quero falar também a respeito do Google Street
View, referente as imagens das estradas rurais de Mogi Mirim,
que desde o início do ano a empresa está para realizar o trabalho
e até o momento nada foi feito, infelizmente, a empresa não está
fazendo e por isso, por meio de um requerimento, peço
informações para ver como está o andamento. 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 internet, boa noite a
todos. O final de semana foi bastante chuvoso, em Mogi Mirim,
principalmente de sábado para domingo e ao amanhecer de
domingo, o pessoal do Condomínio Santa Isabel, localizado na
Rodovia Élzio Mariotoni, começou a me enviar mensagens,
pois ficaram ilhados, devido a estrada intransitável, quem tentou
entrar, não saiu e quem tentava sair pelo condomínio, não
conseguiu, assim como também não conseguiu retornar, pois
ficaram na estrada. Ontem mesmo, no domingo, conversei com
a assessoria do prefeito, com o Secretário de Agricultura,
também com o responsável pela manutenção das estradas, da
Secretaria de Agricultura, com a Defesa Civil e com o Chefe de
Segurança, conversei com todos, assim que as autoridades me
retornaram e garantiram que hoje tomariam uma solução. Às 07
horas, o Secretário de Agricultura, Valdir Biazotto, entrou em
contato comigo, pediu para que um funcionário verificasse a
situação da estrada e ao longo do dia a situação foi se
resolvendo, porém, o problema maior, na verdade, é que a
empresa Simoso retira a terra do local, próximo ao canavial,
levando ao Parque das Laranjeiras, consequentemente, qualquer
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chuva que cai, a lama desce para a estrada em questão, ilhando
as pessoas. Hoje a empresa Simoso já realizou a manutenção do
local de onde retira a terra, que é levada ao Parque das
Laranjeiras e nenhuma terra irá mais para a Rodovia Élzio
Mariotoni, por isso acreditamos que esse problema seja
resolvido. Pedi à Secretaria de Agricultura, por meio de Valdir
Biazotto, para que converse com a Simoso e solicite a ela mais
materiais para realizar melhorias na rodovia, do condomínio de
chácaras Santa Isabel, até próximo ao Laranjeiras, onde começa
o asfalto. Acredito que isto seja resolvido e à Secretaria de
Agricultura, por meio de Valdir Biazotto, fica meu
agradecimento, na verdade é obrigação deles, porém, meu
agradecimento é pelo rápido atendimento em resolver e
solucionar o problema, por me responder em um domingo, tanto
ele, como Edson que está aqui, quanto a Defesa Civil, o Chefe
da Segurança, enfim, todos responderam rapidamente. Quero
aproveitar a presença de Edson para falar sobre a ponte da Rua
32, do Parque das Laranjeiras, no final de semana foi resolvido
e não teria nenhum problema, pois o cano de água que lá está,
foi coberto pela terra e das três bocas de saída, apenas uma
estava funcionando, mas com a forte chuva que ocorreu, a água
voltou a passar por cima da ponte, levou novamente toda terra
e falta água no Laranjeiras. Precisamos resolver este problema,
Edson, porque muita gente está sem água, no Parque das
Laranjeiras, isto da Rua 25 para frente, pois todos eles recebem
a água que passa pela Rua 32, por isto deve-se realizar um
trabalho mais específico, limpando as três bocas de baixo, que
sai água, para que o problema da falta de água seja resolvido.
Senhores vereadores, gostaria de falar sobre um cidadão
mogimiriano, que nasceu em Tyler, no Texas, e veio para o
Brasil em 1965, naturalizou-se como brasileiro em 1986 e dei o
Título de Cidadão Mogimiriano a ele, foi o Padre Harold, que
faleceu neste último final de semana e entre dezenas de cursos
dados por ele, no Brasil, recebeu vários prêmios e escreveu 58
livros, mas o que ele nos deixa de importante, hoje, é sua
história com a cidade de Mogi Mirim, não apenas por ter
recebido o Título de Cidadão Mogimiriano, mas por ter o amor
dizente, que trabalha aqui em Mogi Mirim, por meio de nosso
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amigo Flávio, ele tem: o Encontro de Casais, feitos em todas as
pastorais; tem o TLC – Treinamento e Liderança Cristã, no qual
Dina, que está aqui, faz parte, assim como várias pessoas e
milhares de jovens fazem parte e também o Resgate à Vida, o
brilhante trabalho que é fruto do trabalho de Padre Haroldo.
Fica aqui nossos sentimentos, a toda família mogimiriana,
regional e de todo Brasil, que são frutos do trabalho de Padre
Haroldo, fica nosso pesar e faremos o Minuto de Silêncio a ele,
na próxima sessão, em memória sua memória. Obrigado a
todos”. Com a palavra, Vereador Marcos Antônio Franco: “Boa
noite, primeiramente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus
Cristo, ao presidente da Casa, aos nossos vereadores,
vereadoras, ao público aqui presente, à imprensa e aos
assessores. Venho aqui para falar sobre uma reclamação dos
moradores da Chácara São Francisco, da Associação dos
Proprietários da Chácara Sol Nascente, que pedem: “Ao senhor
Ivair Biazotto, Secretário Municipal do Meio Ambiente, pois a
rua que está com mau cheiro é a Rua Pedro Zuliani nº 50, Bairro:
Chácara Sol Nascente. Prezado senhor, pelo presente,
solicitamos a vossa senhoria, para verificar em nosso bairro,
com o mau cheiro de plástico, ou borracha queimada, que muito
incomoda nossos moradores, os quais têm reclamado
constantemente o inconveniente. Nossa preocupação evidente é
que, além do mau cheiro, por ser nosso bairro de chácaras, com
muitas áreas verdes e ser alguma prática ilegal contra a
preservação do meio ambiente”, o problema que ocorre na
Chácara Sol Nascente, é devido a um problema de uma
empresa, não sei se o senhor, Vereador Moacir, tem
conhecimento sobre isto, sempre no período da tarde, é um mau
cheiro de borracha queimada, ocasionando um forte mau cheiro.
Os moradores do bairro já não aguentam mais, por isto venho
pedir ao Secretário Ivair Biazotto, para que dê uma atenção
especial às pessoas do Sol Nascente e da Chácara São
Francisco. Venho também a esta Casa de Lei, primeiramente
para agradecer ao povo de Mogi Mirim, a população, o carinho
dos moradores e agradeço a Deus pelo trabalho que faço,
sempre com transparência e o que falaram sobre mim nos
jornais e nas redes sociais, são calúnias, porém isto não me
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preocupa, fico mesmo feliz em ver o carinho da população, com
as pessoas me vendo nas ruas, me apoiando e me abraçando,
agradecendo pelo que faço e o trabalho que faço, jamais coloco
em redes sociais, são muitas pessoas que ajudo por aí, porém
tenho compromisso com Deus e fiz um voto com ele, não com
um homem. Por isso, agradeço ao carinho da população e o que
falam de mim aprovo tranquilamente, pois quando se faz o bem,
você é perseguido e o diabo não persegue quem está morto, ele
o faz com quem está vivo, pois, se estivesse morto, na rua, não
fazendo nada, ninguém me notaria. Por incrível que pareça,
tenho que ler mais uma vez para lembrar a população de Mogi
Mirim, porque fui denunciado no dia 30 de setembro e como o
nome dele foi citado nos jornais, o Senhor Alex, no dia 23 de
setembro ele mandou uma mensagem para mim, ele era meu
encarregado, depois vem com estas palavras irônicas, para você,
Fábio Mota, por gentileza: “Bom dia, Fábio Mota. Ops, Marcos
Gaúcho, errei o nome”, é aí que se vê a ironia da pessoa, “mas
a personalidade é igual”, obrigado, Fábio Mota, por ser
comparado ao senhor, o duro se me comparassem com outras
pessoas que estão nas redes sociais, com “Lula Livre”, ele
também coloca: “Deus te abençoe e dê tudo em dobro do que
você me fez. Só para te avisar, em primeira mão, que sairei a
candidato a vereador”, falo então para vocês: quem está
perseguindo quem? Infelizmente, pode me denunciar, pode
fazer o que quiser comigo, fique à vontade, pois, Marcos
Gaúcho, se não for motorista, se não for mais vereador, ele
continuará com o mesmo trabalho que faz, isto não pararei, pois
tenho um compromisso com Deus. Fique à vontade e obrigado
a todos”. Com a palavra, Vereadora Maria Helena Scudeler de
Barros: “Senhor presidente, senhora vereadora, senhores
vereadores, público aqui presente, boa noite. O senhor Prefeito
Municipal, Carlos Nelson Bueno, telespectador, faz o que
precisa e muito mais, para se reeleger, todos nós vemos, lemos
e acompanhamos, porém, telespectador, não faz o que o cidadão
precisa, para terem uma vida razoavelmente digna, como: com
mais saúde, mais educação, mais segurança. Digo “digna”, pois
temos orçamento, temos dinheiro, cidadão mogimiriano, há um
orçamento imenso, mas não sou cúmplice do que acontece aqui
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e precisamos frear o que acontece na cidade. Vamos falar da
saúde? Uma gestante, no fim de semana, com o
encaminhamento da UBS – Unidade Básica de Saúde, chega à
Santa Casa e por má gestão, por uma má administração e por
muitas irregularidades, é mandada embora para sua casa e dois
dias depois o feto está morto. O que é isto?! O prefeito não está
nem aí conosco, cidadão mogimiriano, ele quer se reeleger, por
qual motivo?! Todos nós sabemos a resposta. E a educação?
Quem é a responsável pela integridade das crianças, na
educação infantil? Quais medidas serão tomadas para que a
educação infantil melhore, em Mogi Mirim? A secretária não
muda de postura, não toma providências nenhuma. Uma criança
então se acidenta em um brinquedo sem manutenção, aliás,
todas as EMEB’s – Escolas Municipais de Educação Básica e
todas as CEMPIs – Centro de Educação Municipal de Primeira
Infância, estão assim, ninguém falará nada? Acidenta-se no osso
mais importante de uma criança e de um ser humano, como o
fêmur, e aí? Não estão nem aí com vocês, cidadãos. Essa
tamanha gravidade, a secretária continuará fingindo que é
secretária, é apenas pose, soberba! Assim vai, é esta Mogi
Mirim que estamos, Vereador Jorge Setoguchi, há quanto
tempo lidando com aquele assunto que o senhor falou aqui?! Há
quanto tempo falta água no Laranjeiras, Vereador Robertinho?
É esta cidade que temos e não venho apenas criticar, não, o ExDeputado, Silvio Torres, do PSDB, me ligou, 250 mil uma
emenda para a saúde, “vereadora, corra atrás”, a Santa Casa
desfez daquele setor que falava sobre recursos e emendas,
ninguém sabia de nada, ligando no gabinete, ninguém sabia de
nada, é assim a administração, corre! São 250 mil para
equipamentos. Fui até lá e lutei, quem sabe consigamos, de
alguma forma, transferir o dinheiro para o município e este
transferir à Santa Casa, porque esta está a mesma coisa e não
pode receber emendas. Não tem gestor: na saúde, na segurança,
na educação, é esta a cidade de Mogi Mirim. Muito obrigada,
senhor presidente”. Com a palavra, Vereador Moacir Genuário:
“Boa noite, vereadores e vereadoras, público presente e
internautas que nos assistem. Quero começar minha fala a
respeito de uma entrevista que ouvi e assisti, do “braço direito”
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da campanha do Senhor Stupp, que deixou a cidade como
deixou, enganou a população inteirinha, dizendo um monte de
mentiras, espero que a imprensa me chame, para falar detalhes
de quem é o Senhor Ricardo Brandão. Primeiramente, ele
somente veio para o MDB porque o candidato que convidamos
não aceitou, pois ele não seria, esta é verdade, ele articulou, de
todas as maneiras, em São Paulo, para vir para o MDB e com o
consentimento do diretório, para que ele viesse, porém, o que
ouvi nessa entrevista do Senhor Ricardo Brandão, é ridículo, ele
enganará novamente a população de Mogi Mirim, querendo ser
candidato, pegue seu boné e vai embora, rapaz! Condições
nenhuma para administrar esta cidade de Mogi Mirim, com
mentiras. Ele veio para o MDB e não ocorreu intervenção no
diretório, ele praticamente implorou para vir para o MDB e
acabamos aceitando, porque o candidato do MDB, na última
hora, não quis vir para o MDB e é aquele ditado: “se não tem
tu, vai tu mesmo”, mas somos leais ao partido, em sua
campanha, embora ele não foi leal, um minuto, com o diretório
do MDB, pois aquela soberba que existe dentro daquela pessoa
é apenas o que se tem para conviver. Ouvi na entrevista que ele
foi prefeito e depois disto foi trabalhar na vida privada, mentira!
Ele foi trabalhar no Banespa, deu o maior golpe no Banespa e
foi condenado, saiu, livre, pois havia muitas pessoas envolvidas
nisto, entraram com recurso e prescreveu a pena, porém ele foi
condenado e vem falar que turbinou o “mandatinho” e foi
trabalhar na vida privada, mentira! Nos enganou, falando que
uma das condições para ele vir para o MDB é não estar ligado
com o governo do Stupp, ele ia abandonar a campanha de
prefeito se não arrumasse recursos, isto me foi falado, vai fazer
uma carta endereçada ao presidente, que está doente. Ele aliouse com o pessoal do Stupp, “braço direito” na campanha de
Stupp e vejam o que ele fez com a cidade, não pensem que
Stupp fez sozinho, porque ele não o fez, pois foi inclusive com
o aval de certos vereadores desta Casa. Agora, recentemente,
quando praticamente o expulsamos, pela infidelidade dele
conosco, com o partido, porque joga sujo e nós, do diretório,
por meio de minha pessoa, como presidente, não o queria como
candidato a prefeito, do PMDB, não o queria e trabalhei contra
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para não ser candidato a prefeito, em Mogi Mirim. Não
podemos eleger esse homem, pois ele vem para fazer o que fez
Stupp, ele acabará com a cidade, assim como Senhor Stupp,
tenho muitas histórias, vamos sentar umas duas horas que
poderei contar sobre todos os bastidores. Vem com demagogia,
dizendo que não teve apoio do partido, pois estava no fogo
cruzado, larga a mão de ser mentiroso, Ricardo Brandão, vá ver
sua turma, rapaz. Tem mais um detalhe, a turma de Stupp está
com ele novamente, “tive vários convites para diversos
partidos”, mentira! Tentou pegar o PDT e não conseguiu, assim
como tentou pegar o DEM e não conseguiu, tentou pegar o
PMDB e não conseguiu e hoje está no poder graças a Gabriel
Mazon, que é da turma de Stupp. Vem aí para fazer a mesma
lambança que fez Stupp, nesta cidade, podem ter certeza, povo
de Mogi Mirim, não votem nesse homem, porque ele será pior
do que Stupp. Vem falar bobagem e tantas asneiras, que o que
falei era sem nexo, ele não se lançou a pré-candidato, ele o fez
como candidato a prefeito, temos o jornal O Popular e A
Comarca, constando que ele é candidato a prefeito. Temos um
diretório dentro do PMDB e ele respeita seus membros, “Moacir
tem muita amizade com Baleia Rossi”, eu tenho e sabe por que,
senhor Ricardo Brandão? Pois tenho lealdade, fidelidade, tenho
palavra e converso com você a hora que quiser, onde quiser e
falo o que falei aqui, você não tem peito para sentar-se e
conversar comigo. Quando saiu como candidato a deputado,
sentamos: eu, você e Vereador Tiago Costa, este não quis ser
candidato a deputado, nem eu e nem você, dissemos que
trabalharíamos para: fulano, fulano e fulano, estava certo e
fechamos dessa maneira, ele trabalhou e não pediu sequer um
voto para o Senhor Baleia Rossi, para o Senhor Jorge Caruso,
ele fez campanha para Edmir Chedid, para a esposa de Campos
Machado, essa é a pessoa que quer ficar no meu grupo e esse
tipo de pessoa não fica em meu grupo, nunca! Tenho um
passado e zelo por ele, zelo por minha história como homem e
faço com que o PMDB tenha esta postura dentro do partido, pois
ele hoje não é um partido que negocia com ninguém. Obrigado,
senhor presidente, volto depois”. Com a palavra, Vereador
Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, senhores
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membros da Mesa, caros senhores vereadores, público presente,
povo de Mogi Mirim, boa noite. Estou muito preocupado,
porque vemos muitas investidas em cima da saúde e da
educação, vejo pessoas passando por um momento de muita dor
e sofrimento, estão as explorando e não respeitam o sofrimento
delas, a ponte de acontecer como neste final de semana, um
sujeito que se diz jornalista, mandou empresas televisivas de
Campinas para virem a Mogi Mirim fazerem reportagens, isto é
um absurdo, prestam um desserviço à nossa cidade, ao invés de
ajudar, é como aquela matéria que coloquei no Facebook, do
estatuto de ética do jornalismo. Senhor presidente, querem de
alguma maneira instalar um caos na saúde e por este motivo fui
atrás de números, usando minha prerrogativa de vereador,
entrando nos departamentos, inclusive em Departamento de
Saúde, senhor presidente, fui coletar números que acho
importantes, como: o que acontecia antes da intervenção na
Santa Casa? O que aconteceu depois da intervenção? Depois da
intervenção, foram reativadas quatro salas de cirurgias, uma
sala de parto e uma sala de exames para endoscopia e
colonoscopia, que não funcionava antes da intervenção. A todo
instante escuto pessoas dizendo que a Secretária Flávia Rossi
não tem condição, porém, digo que ela tem, sim, porque hoje,
na área da saúde, ela tem uma equipe de 540 pessoas e na
Secretaria de Educação, mais 1300 funcionários da educação.
Será que essas pessoas não têm competência para trabalhar e
realizá-lo? É subestimar demais o trabalho das pessoas. Para
que os senhores tenham ideia: hoje, a nefrologia de Mogi
Mirim, que estava para ser perdida por conta da má gestão da
Santa Casa, agora com a intervenção, atende a 200 pessoas, com
capacidade total de atendimento do pessoal, o que
anteriormente não ocorria e Mogi Mirim quase perde a
referência. A unidade Neonatal funciona com capacidade total,
com os quatro leitos, que anteriormente foram desativados e a
Santa Casa, até a intervenção, realizou apenas 14 cirurgias e
após a intervenção, em março e abril, até a data atual, foram 447
cirurgias, ou seja, 447 pessoas que não sentem mais o infortúnio
daquela doença que lhes acometiam e regionalmente, com os
convênios, faz um total de 1.460 cirurgias, entre a Santa Casa,
39

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

sem contar os mutirões de cataratas, de Papanicolau e
ginecologia. As cirurgias buco foram zeradas, como:
ginecologia, neurologia, oftalmologia, apareceram mais
algumas pessoas, pois sempre aparecem novos casos; o “Sábado
D”, de vacinação; o novembro Azul; teste de PSA e agora
entramos no dezembro Vermelho e serão realizados testes de
HIV e com isto, como não acontece nada na saúde de nosso
município?! Nunca se tratou tanto da saúde igual se faz hoje,
em Mogi Mirim. Lamento, porém, se essa exploração das
pessoas continuar, serei obrigado a manter minha fala de
semana passada, muito obrigado”. Com a palavra, Vereadora
Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, presidente, Mesa,
vereadores, vereadora, público aqui presente e pessoa que
assiste em casa. Hoje quero falar sobre um evento ocorrido no
domingo, em nossa cidade, com homens e mulheres vestidos de
preto, simbolizando a violência contra a mulher. Realizei o
evento na cidade com o apoio de Doutora Judite e algumas
pessoas que estavam comigo, como: João Vitor; Fátima
Fernandes, que faz parte da Comissão do Direito das Mulheres;
a presidente deste Conselho e Senhora Isabel. Esse evento
marcou a cidade de Mogi Mirim, quem esteve presente viu a
movimentação do local e a quantidade de pessoas que
compareceram, não me atentei em dizer às pessoas para
trazerem cartazes, porém elas os fizeram, inclusive com fotos
das vítimas, como casos de vítimas que me trouxeram à
lembrança de fatos passados por Mogi Mirim. Um dos casos foi
de Dona Hermelinda, uma senhora, espancada e encontrada
após dois dias, dentro de sua casa, desacordada, ficou quase 30
dias hospitalizada, para depois vir a óbito, ainda atearam fogo
em uma casa histórica, que ela tinha na cidade de Martim
Francisco. Uma senhora de 82 ano de idade, isto choca demais,
como pode, alguém, como um homem, no caso foi seu genro,
cometer um ato de tamanha brutalidade?! Contamos com a
presença da família de Mariana e de Genésia, que vieram em
peso e um fato lembrado, também, foi uma das primeiras
ocorrências que peguei em Mogi Mirim, quando a pessoa falou
comigo, me fez lembrar o dia e a hora. Em 10 de dezembro de
2006, por volta das 13 horas, quando Anderson deu dois tiros
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na namorada e posteriormente cometeu suicídio. A família da
vítima também estava conosco, me procurou e achei
emocionante quando me falou: “sofremos muito com a perda de
Elaine, mas sofremos dobrado, pois também amávamos o
Anderson” e diante a todas as pessoas que lá estavam,
entendemos que cada uma das mulheres que morrem, elas não
morrem sozinhas, levam seus filhos, os sonhos de mãe, de
amigos, de companheiros, é algo que não podemos deixar por
esses dias, que se esqueça e se apague. Precisamos trabalhar a
conscientização dentro de nossas casas, precisamos falar com
nossos irmãos, com nossos amigos, colegas de trabalho e não
podemos ignorar esses fatos quando não acontecem diante a nós
e não podemos esperar vítimas perto de nós, para nos
importarmos, este é um assunto que devemos falar
constantemente, pois o Brasil está em 5º lugar, no ranking
mundial, que mais mata mulheres, é uma média de 13 mulheres
por dia, sendo mortas e o estupro, a cada dois minutos. Sabe-se
que, no Brasil, ao menos de 10% das mulheres denunciam o
estupro, porque ainda sim há uma cultura, no Brasil, que a
mulher seja a culpada da violência sofrida, por isso agradeço
imensamente por essa passeata, por todos que estiveram
presentes, à imprensa, que realizou a cobertura, a Guarda
Municipal que nos apoiou e a Polícia Militar, peço perdão se
esqueci o nome de alguém, poia marcou-me muito o apoio que
tive, de pessoas que não esperava e que surgiram, como Rosana,
que realizou uma apresentação ao final e interagiu com aquelas
mulheres. Meu muito obrigada a todos, que estavam comigo na
manhã deste domingo, que Deus abençoe e conforte os
familiares dessas vítimas, que ainda com toda a dor do luto e
foram feridos, ainda sim estiveram presentes, participando com
todo amor e carinho. Obrigada, presidente”. Com a palavra,
Vereador Tiago César Costa: “Boa noite, senhor presidente,
amigos vereadores, vereadoras, público presente, imprensa e
internautas. Estamos na primeira semana de dezembro e o
Projeto de Lei nº 6.025/2018, de minha autoria, institui a
“semana municipal transparente e combate à corrupção”, na
cidade de Mogi Mirim. Hoje fiz a Moção nº 386/2019, aprovada
pela maioria dos vereadores, apoiando as matérias que estão
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tramitando no senado e na Câmara Federal, com relação a
legalização dos condenados após a segunda instância, esta
moção foi aprovada, espero a assinatura e a adesão dos
vereadores que já aprovara, pois é muito importante, para nós,
combatermos esses tipos de corrupção, que acontecem no dia a
dia, na vida dos cidadãos e até mesmo com a participação deles
sem que percebam. Se existe uma rachadinha, existe quem
corrompe, o corruptor e o que se corrompe; se existe Marcelo
da Odebrecht, que comprava os deputados, existe o que se
corrompe e existe o corruptor, por isso, se a pessoa aceita ser
corrompido, ele não pode ser herói, correto?! Por isso, não
venha aqui, pagas de herói, cobrando vereador que está com as
mãos limpas, não, porque senão o bicho pega, ficou dois anos
recebendo e cobrando propina, agora fica pressionando
Comissão, para fazer graça, se há o corrupto, há também o
corruptor. O que seria de Lula, sem Marcelo Odebrecht, sem o
pai dele, sem os outros, donos de empreiteiras, que favoreceram
e deram o dinheiro para a corrupção, já que estamos na primeira
semana de combate a corrupção, “abaixe a bolinha”, porque, se
comprovado a participação, estará junto e agora, ficar pagando
de herói, nas ruas de Mogi Mirim?! Me poupe, Marcelo
Odebrecht, me poupe, dono da UTC, das empreiteiras do Brasil.
Senhor Padilha, calma que está chegando, já tomou 17 anos e 1
mês, o sítio não era dele, não é?! Calma que está chegando,
Senhor Padilha, somente o seu partido é contra a prisão após a
segunda instância e obvio, com alguns que estão enroscados até
o pescoço, com vários inquéritos. Acho que se existe a
corrupção, existe o que recebe o mensalão e o que paga; existe
o que vende um terreninho e o que o direciona; existe quem
vende o cargo e o voto, na Câmara Municipal, por um cargo e
aquele que batalha, pois acredita no melhor para a população;
há vários tipos de corrupções e que temos que combater, como
cidadãos e agentes políticos, porque senão, realmente, o político
sempre será visto como o pior das espécies, enquanto o cidadão
vende o seu voto por cesta básica, por conta de água paga,
enquanto o próprio cidadão quer vantagem em tudo, comprando
o policial, enfim, a corrupção está enraizada na cultura
brasileira e é isto que temos que combater. Senhor presidente,
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com relação ao que Vereador Magalhães falou, acho que ele
está morando em outra cidade, porque não é isso que acontece
aqui, pois, desde 2017 falo sobre as estruturas de creches e
escolas, precisa acontecer uma tragédia, para depois falar que
somos oportunistas, mas faz quanto tempo que trouxe o varal da
realidade, o que o senhor viu, há quanto tempo trouxe a
denúncia do MP – Ministério Público, falando sobre as
estruturas das escolas e creches, inclusive fui na Escola Helena
dos Santos Alves ver o brinquedo. É brincadeira porque aquilo
é uma arma, não um brinquedo, é por este motivo que já
registrei um pedido e o encaminharei novamente ao Ministério
Público, porque crianças são colocadas em risco e se fosse seu
filho na situação daquela criança? Se fosse meu sobrinho, que
estuda lá? Não podemos, mesmo, esperar que aconteça em
nossa casa, porém a tragédia ocorreu na família daquela criança
e faz tempo que falo sobre esse assunto, nesta Casa, este é o
grande problema, mas, não, “vamos aprovar empréstimos para
construir outra UPA – Unidade de Pronto Atendimento, para
construir outra UBS – Unidade Básica de Saúde”, onde está?
Aprovar empréstimo para reformar escolas, lembro que gritava,
mas já cansei de fazer isso, ninguém ouve mesmo, melhor ficar
quieto, façamos então um Minuto de Silêncio, pela morte das
escolas infantis, dos CEMPIs – Centros Educacionais
Municipais de Primeira Infância, das creches. Quero consultar
os senhores para fazermos o Minuto de Silêncio, ao final de
minha fala, pela morte da saúde, porque, há bactéria e foi
constatado, a DRS – Departamento Regional de Saúde, veio e
espero o relatório final, que chega esta semana, a vigilância de
regional, está tudo aí e só não vê quem não quer, faremos então
o Minuto de Silêncio, para ver se chama a atenção, ao invés de
ficar gritando, porque, sinceramente, cansei. Cansei de falar
alto, de colocar varal, de pedir providência e todo mundo finge
que não vê, chega-se então empréstimo para asfalto, o povo
finge que não tem cachoeira na escola, fingiremos que tudo está
bem e façamos o Minuto de Silêncio, paremos de falar, não
adianta nada mesmo, pararei e pedirei para ser vice de Carlos
Nelson, bato três anos e depois falo para ele que quero ser seu
vice. Parabéns, é essa a política de Mogi Mirim. Muito
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obrigado, senhor presidente”. Com a palavra, Vereador André
Albejante Mazon: “Boa noite a todos, nobres pares, público
presente e público que nos acompanham pela internet.
Primeiramente, quero parabenizar dois eventos ocorridos nessa
semana, um foi o Seminário de Violência Doméstica, quero
parabenizar o Presidente da Casa, Manoel Palomino, o evento
foi maravilhoso, uma palestra divina, a qual pude assistir,
infelizmente não pude assistir a todos, porém assisti a palestra
da Promotora, o que foi maravilhosa, somou muito, para mim,
sem dúvida nenhuma e quero também parabenizar a Vereadora
Soninha, pelo evento do final de semana, com a passeata. Este
assunto, de violência doméstica, é algo que temos de discutir.
Duas semana atrás estava em Cascais, em Portugal, até mostrei
a foto para Palomino, durante o dia, lá estão com uma campanha
que achei muito interessante, lembrando que esse tipo de
violência também acontece com homens, no caso da violência
sexual, que na maioria dos casos o homem é submetido, é muito
menos denunciada do que a violência que ocorre contra a
mulher, porque envolve a vergonha e outras coisas, na maioria
dos casos, quando a violência ocorre, de um homem para um
homem, a criança, que na maioria das vezes é vítima, fica com
vergonha de denunciar. Quando ocorre da mulher para com o
homem, o menino, quando denuncia, vira herói e acaba não
dando em nada, falo isto por experiência própria, pois, aos 15
anos de idade, tive uma professora, em Campinas, infelizmente
aconteceu comigo, foi de uma mulher para um homem,
denunciei na escola e em minha casa, virei “herói” da escola e
nada aconteceu com a professora. Logicamente, isso acontece
em proporções menores, com os homens, porém ocorre e não é
denunciado, senti um pouco da falta disto, desse tipo de
discussão naquele dia, até fui conversar com a Promotora, ao
final, mostrei a foto a ela e disse que a discussão lá fora está tão
avançada que estão mais à frente que nós e acho que é
importante levarmos esse tipo de discussão a frente, também.
Falar sobre Santa Casa, não me alongarei no tempo, pois acho
que já falei o que tinha para falar, na semana passada, os fatos
ocorridos nesta semana apenas comprovam o que já falamos e
quero apenas lembrar que, se a Santa Casa chegou em uma
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situação calamitosa, muito da culpa também foi do Poder
Público, que esteve pressionando, cortando e fazendo tudo o
que fez com a Santa Casa, a população é testemunha e não
preciso ficar aqui relembrando esse fato. Agora, a fala que me
chamou bastante a atenção, hoje, acho que temos que lembrar,
a fala de nosso amigo Moacir, sobre Ricardo Brandão e sobre
tudo o que aconteceu. Ele também esteve no PTB, acho que
você acabou esquecendo de falar, foi um dos partidos em que
ele tentou ser candidato e nessa tentativa de ir para o PTB, para
ter a legenda de prefeito, ele prometeu votos, como bem
lembrou Moacir, prometendo votos para Marlene e para o
próprio Campos Machado. Há duas semanas da eleição,
Campos me chamou para pedir apoio e fui sincero com ele,
disse: “você já tem pessoas fazendo isso para você, em Mogi
Mirim e ajudarei outros candidatos, com os quais já me
comprometi, no caso o Marquezelli, para Deputado Federal e
para Deputado Estadual: Robertinho e o Delegado Bruno
Lima”, não o ajudei e assim que as eleições terminaram,
tivemos uma conversa e ele falou que sua votação havia caído
muito, em Mogi Mirim, de aproximadamente 300 votos, caiu
para 50, enquanto Marlene foi 31, pois é, respondi que era assim
que se via a lealdade de quem você escolhe para se estar ao seu
lado. Quanto a essa questão, fica aqui minha opinião, também,
que tem muito a ver com sua opinião, sendo muito similar com
a minha. Muito obrigado e uma semana abençoada a todos”.
Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite a todos, quero
falar sobre um tema que, em meu ponto de vista, é o mau do
século, como as drogas, acabando com a pessoas, com a família,
literalmente acaba com tudo. Muitos procuram ajudas e
auxílios, outras pessoas, abençoadas por Deus, têm o dom de
recuperar essas pessoas, não cabe a nós julgarmos. O exemplo
de uma pessoa abençoada e iluminada por Deus, é o Padre
Haroldo, que com 100 anos de idade voltou para Deus, um anjo
voltou para Deus, literalmente falando. Padre Haroldo dedicou
integralmente sua vida na recuperação do ser humano, na
recuperação de pessoas que estavam no fundo do poço e ele,
com um trabalho de sementinha, com a ajuda de outras pessoas,
de coração bom, ele fundou a Instituição Padre Haroldo, não dá
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para calcular o número de pessoas que ele resgatou e estendeu
a mão, pessoas que estavam sem esperança alguma. Para toda
família de Padre Haroldo, meu maior respeito e carinho,
também quero estender às pessoas do Amor Exigente, fruto do
Padre Haroldo, essas pessoas dedicam-se e doam-se, na pessoa
de Flávio Farias, quero render meu maior apoio, respeito e
abraço, que vocês, Flávio e todos do Amor Exigente, continuem
trilhando esse caminho que Padre Haroldo semeou. Somente
tenho que agradecer, pois, apenas sabe quem passa pelo
problema com as drogas e as famílias acometidas, ou pelo filho,
pelo pai ou pela mãe, por algum parente da família, apenas elas
sabem como é crítica a situação com as drogas. Repito, em
minha opinião, as drogas, sim, são o mal do século. Deus
abençoe a todas as pessoas que trabalham no resgate à vida, no
resgate de pessoas que estão com essa dificuldade de sair do
mundo das drogas, não cabe a nós julgarmos, que Deus nos
ilumine, porque não sabemos o minuto seguinte. Deus abençoe
a todo o pessoal do Amor Exigente, que trilham na lição de
Padre Haroldo, boa noite e obrigado”. Com a palavra, Vereador
Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente, nobres pares,
público presente, funcionários da Casa, jornalistas, pessoal que
está acompanhando pela internet. Primeiro quero parabenizar os
eventos ocorridos nessa semana e Presidente Manoel Palomino,
pelo evento realizado aqui, contra a violência doméstica.
Soninha, parabéns pelo evento de ontem, foi fantástico, nota mil
para você e como sabedor de como você é lutadora nessa causa,
você está no dia a dia e tem propriedades para lutar, falar e
reclamar, meus parabéns pela atitude. É mesmo muito triste o
que aconteceu na Escola “Helena dos Santos Alves”, no começo
do mandato e por ter trabalhado na Educação, falei, aqui,
quando indiquei ao prefeito, a criação do PAFE – Programa de
Apoio Financeiro Escolar - nas escolas - porque a educação,
desde a época em que estava lá e até hoje, com quase 40 prédios
escolares, para um encanador, como o Senhor Jair; um
eletricista, com Celso; um funcionário de serviços gerais,
Décio; Lu também é um grande funcionário, de nota mil, que
agora acompanha o pessoal do CEMIL, na limpeza. Fizemos a
indicação para o prefeito, para que fizesse esse programa, para
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mandar dinheiro para as escolas e o prefeito, com a equipe da
Secretaria de Educação, acabou fazendo o projeto, aprovamos
aqui por unanimidade e hoje é um programa que dá frutos nas
escolas, porém ainda é pouco. Realizamos uma audiência
pública no início do ano, também fizemos requerimentos ao
Prefeito Municipal e para o próximo ano, o PAF aumentou em
R$ 1.000,00 a parcela, em cada escola e muitas melhorias que
aconteceram são graças ao Programa PAF, a exemplo do CAIC,
se compararmos este ano, com o ano de 2016, veremos a
mudança de dentro, pois a Diretora Márcia soube fazer e está de
parabéns, apenas a quadra, que inclusive eu e André fizemos
uma indicação para as melhorias, tanto na parte elétrica, quanto
na pintura da quadra, pois acho que é a única coisa que faltou,
também porque o recurso não dá para fazer uma obra maior,
como essa. Sempre faço visita em escolas e fico muito triste pela
criança, sei do trabalho realizado pela escola, talvez hoje
algumas pessoas querem achar o culpado e as vezes tentam,
inclusive, culpar a direção da escola, ou a própria professora,
porém sei que a Diretora daquela escola, Maria Luisa, é uma
guerreira e está há muitos anos lá, não mede esforços para
realizar um trabalho de excelência, frente à escola. Com toda a
certeza, a prefeitura precisa apurar o que realmente aconteceu e
punir, porque é inadmissível acontecer isso com uma criança e
isso, desde meu primeiro ano de mandato, por ter trabalhado na
Educação, sabemos das condições e a equipe é reduzida, como
trabalhar desta forma, como já citei, pois é um encanador, um
eletricista, um serviço geral, um pedreiro, são pessoas
competentes, que também não medem esforços, trabalhando de
sábado e domingo e se precisar trabalhar até às 20 horas, eles
ficam. Não sei como é a estrutura da Secretaria de Serviço
Municipal, Fábio deve saber melhor, se pode realizar serviços
nas escolas, não sei e não conheço a equipe de pedreiro e
eletricista, se podem dar um amparo. Esperamos que não
aconteça mais, porque é um absurdo, inclusive Robertinho e eu
estivemos na escola do Aterrado e o parquinho foi interditado,
já Vereador André Mazon e eu, fizemos a indicação para a troca
do parquinho, com nossa emenda impositiva e preocupamo-nos
e procuramos alternativas, assim como aconteceu com a creche
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da Vila Dias, uma das mais antigas, felizmente agora o projeto
foi aprovado e a verba de 300.000 deve sair para a reforma, isto
é fruto de um trabalho do Deputado Estadual, Rafa Zimbaldi, a
meu pedido e de Vereadora Sônia. Trabalhamos e buscamos
alternativas para ajudar, porém não pode ocorrer o que ocorreu
na escola, fico triste e solidarizo-me com a família, também com
a direção, por saber do trabalho que realiza a Diretora Maria
Luísa, com seu trabalho de excelência frente aos alunos, como
ela luta e faz por aquela escola. Senhor presidente, quero dizer
que no início do ano taremos aqui, em Mogi Mirim, o pessoal
da Secretaria de Transporte e Logística, no qual pleiteamos
algumas estradas, inclusive a Élzio Mariotoni, virão à cidade e
mostraram-se, por intermédio do Deputado Federal, Alexandre
Leite, para assistir a nossa cidade, principalmente na Rodovia
dos Agricultores e na Rodovia Élzio Mariotoni. Muito
obrigado, senhor presidente”. Com a palavra, Vereador Fábio
de Jesus Mota: “Boa noite, senhor presidente, Mesa, nobres
vereadores e vereadoras, público aqui presente e imprensa,
sobre o projeto, aprovado hoje, fixando as despesas do
município, esta é a sexta vez que passo por esta Casa, duas fui
eleito diretamente a vereador e depois as outras quatro acabei
assumindo, nesta última vez pela perda de nosso amigo e
percebo a seriedade desta Casa em analisar os projetos e esse,
principalmente, que foi discutido por duas vezes, é uma honra
estar novamente aqui e ter estes vereadores preocupados com
os projetos que entram nesta Casa. Não me atentei e não li o
jornal neste final de semana, consequentemente não vi o que foi
colocado, que só coloca o que interessa, coisas que é de
interesse, às vezes, nem aparecem, como é o caso daquele
projeto, que deverá ser votado, da anistia e das regularizações
dos imóveis, quanto a isto, não deram nem uma notinha, é um
importantíssimo projeto que será aprovado e o jornal coloca o
que quer. Hoje venho a esta tribuna, pois estive no Loteamento
Santa Ana, o qual no alto do Santa Cruz será construído um
grande empreendimento e por várias vezes moradores me
procuraram, para saber o local em que será o escoamento da
água, sendo que, em breve, aquele bairro deva ser totalmente
recapeado. Fui me informar na Secretaria de Planejamento, com
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o Secretário Eduardo Schmidt, que me informou que a galeria
descerá pela Rua Irineu Bonatti, pois é uma das ruas que está
destruída, antes a empresa fará o trabalho com as galerias, para
escoar parte da água no córrego Santo Antônio, onde inicia o
córrego. Quero deixar essa notícia aqui para os moradores, para
que não se preocupem, pois, a empresa construtora responsável
fará a galeria antes do recapeamento daquelas ruas. Pasmem,
nobres vereadores e público presente, passei pela rotatória da
Balestro e a sujeira da galeria continua na boca, isto é uma
vergonha, mostrei para o prefeito na sexta-feira e ele solicitou
ao Edson Pessiqueli, que não está mais aqui, para que passasse
para ao secretário e a sujeira continua lá, no mesmo lugar, isto
é um desrespeito com o vereador? Não, é com a população,
porque pediram a mim, ele acha que está me prejudicando? Não,
pois está prejudicando a população, a administração pública, o
Prefeito Carlos Nelson Bueno, não sou eu quem ele está
prejudicando, está enganado. Como citou Vereador Cristiano
Gaioto, aqui, se é de responsabilidade dos serviços da
Educação, é um problema sério que aconteceu, meu irmão dá
aula naquela escola, um boletim de ocorrência foi feito e a culpa
será apurada, antes do pedido à secretaria, conheço a diretora e
sei o trabalho que realiza, porém, o parquinho deveria ser
interditado, este era o primeiro passo a ser dado, não ia nem
falar sobre esse assunto, mas o senhor o colocou e deveria ter
interditado totalmente, assim como fizeram na escola do
Aterrado, que o senhor acabou de falar aqui. Quanto a isso,
farão um boletim e será apurado a culpa, se é da Secretária de
Educação, ou de quem seja, terá de responder pelo que
aconteceu. Os agentes de saúde batem e entram nas casas e toda
semana realizam um bonito e maravilhoso trabalho para evitar
criadouros de dengue, porém, há aproximadamente 15 dias,
vários sacos estão em frente ao CEMAE – Centro Municipal de
Apoio e Atendimento Especializado “Rachel Ramazini
Mariotoni”, é um puro criador de dengue. Falei com a Secretária
Flavia Rossi, por telefone, na semana passada, que me informou
que ela faz a roçagem e a poda ensacados e a Secretaria de
Serviços não foi retirar, isto ocorreu há mais de 20 dias, então
como o agente de saúde vai até a casa do munícipe para caçar
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focos de dengue, se dentro de nossas próprias casas a prefeitura
não faz o que deve?! Secretário, o senhor tem lá centenas de
caminhões para retirar o lixo e o mato da cidade, ou o senhor
está fazendo apenas o que o senhor quer? Porque é uma
vergonha, na frente de uma escola, Senhor Marcos Gaúcho, o
senhor sabe onde é essa escola e a conhece, há crianças
especiais que estudam lá, não é apenas porque são especiais,
não, deve-se retirar rapidamente, porque se roça em um dia,
busque no outro, é para isso que tem caminhão terceirizado para
realizar essa limpeza, coisa que não vejo. Já fui Secretário de
Serviços e hoje trabalho na Secretaria de Mobilidade Urbana,
estou lá e vejo, nobre Vereador Cristiano Gaioto, pede-se um
serviço e não há um funcionário, mas para pintar a secretaria
inteira, tem funcionário, tem preso pintando, tem tudo, se pede
um servicinho para fazer na rua, não tem e comentei hoje com
o nobre Vereador Cinoê, a guia, na rotatória do Zerão,
localizada uma passagem de pedestres e ciclofaixa, está
totalmente arrebentada, enquanto o secretário está todo dia lá,
será que ele não vê isso, ou apenas eu que vejo?! Quem leva a
culpa é o senhor prefeito, a Secretaria de Mobilidade Urbana
está realizando uma recuperação de toda sinalização da
ciclofaixa, o qual realizamos uma reunião com os ciclistas,
solicitando a recuperação da ciclofaixa, deparamo-nos então
com uma guia quebrada e isso há mais de 15 dias. Limparam
tudo bonitinho lá e o que custa? Não tem mão de obra, tem, sim
e se fizer um esforço terá, sim. Muito obrigado, senhor
presidente, boa noite”. Com a palavra, Vereador Geraldo
Vicente Bertanha: “Boa noite, senhor presidente, membros da
Mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui
presente e internautas. Quero agradecer aos senhores pela
aprovação do requerimento, de minha autoria, em homenagem
ao atleta Mateus Silva, a qual será realizada no dia 16, escolhi
esse dia para não atrapalhar, inclusive, a sessão da Câmara, já
que há muito contestamento de realizarmos as homenagens
durante as sessões, por isso procurei me atentar e marcamos
para o dia 16, quando já não teremos mais trabalhos nesta Casa.
Atento-me muito ao que acontece na cidade e notei que algumas
pessoas continuam querendo exercer a profissão que não lhes
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pertencem e por não serem profissionais da área, acabam
cometendo alguns equívocos, que expõe a vida das pessoas,
expondo famílias, expondo pessoas vivendo um momento
delicado, às vezes por alguns infortúnios, por um acidente, e as
pessoas pegam acidentes e transformam em crimes, sem
tomarem nenhum cuidado, fazem isso porque se acham
profissionais da área e não o são. Tenho muito cuidado em
minha função, hoje, como vereador, de tomar o cuidado em não
ser médico, de não ser investigador de polícia, de não ser
engenheiro, de não ser advogado, de não ser professor, de não
ser o prefeito, porque, primeiro, estou como vereador, porém
sou jornalista, esta é minha profissão e sempre contestarei
quando vir e continuar acompanhando, vendo o que vejo.
Pegamos o jornal e a notícia dele é opinativa, nunca vi isso, se
quer opinar, cria-se uma crônica e a opina, a assina, agora,
matéria opinativa, não é jornalismo, o cidadão então pega um
telefone celular, qualquer cidadão, ele acha-se no poder de ser
jornalista e expõe as pessoas, às vezes naquele afã, naquela
vontade de ser o pai da matéria, de ser o “pai da criança” e acaba
expondo pessoas, no caso específico da família, quem é pai e
quem é mãe, sabe o quanto dói perdermos um filho, e perder um
filho que você não viu, deve ser mais dolorido ainda. Expor
famílias ao público não resolve o problema da família e não traz
o filho de volta, ajude, então, a família, por vias judiciais, a
encontrar, se é que tem um culpado e condená-lo, mas não fazer
o que fazem, expondo as pessoas. Ocorreu aquele acidente na
escola, presidente, não foi um crime, foi um acidente, já ouvi
hoje: “se o culpado for, que seja condenado”, gente, condena-se
um criminoso, inclusive, a professora que estava cuidando das
crianças foi, recentemente, minha homenageada, uma pessoa
que tenho um grande carinho e confio, as pessoas, o bairro, as
pessoas têm uma confiança, como faremos agora? Essa
professora foi exposta ao ridículo, ela foi colocada como uma
delinquente, é um crime, mas foi um acidente, que podia ser
evitado, se a Administração Municipal ouvisse algumas
pessoas, Vereador Tiago Costa que sempre comenta, eu,
pessoalmente, falei há três anos se não tinha como trocar os
brinquedos que são de metais, por brinquedos feitos de fibra,
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inclusive está registrado no começo de meus trabalhos como
vereador, estão utilizando o material, não são todas as EMEB’s
e escolas municipais que são assim, algumas já estão com os
brinquedos novos e eles não provocam acidentes, volto a dizer,
o que aconteceu lá não foi um crime, foi um acidente, que
poderia acontecer com minha neta, com meu bisneto, pois meus
netos estudam nas escolas municipais, podia acontecer com
eles. Fico muito preocupado, senhor presidente, porque as
pessoas estão desviando suas profissões, elas não têm o direito
de intitularem-se profissionais de áreas que eles não entendem
e não têm conhecimento, vocês expõem demais as pessoas nas
redes sociais, isso me preocupa, não como vereador, porque
como vereador faço o que posso e muito não posso, inclusive,
já que todos estouraram o tempo, hoje, há uma rua, no centro da
cidade, de nome Padre José, em que Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros fez um requerimento, pedindo um semáforo,
venho aporrinhando há muito tempo, pois naquele local precisa
fazer alguma coisa e a Secretaria de Mobilidade foi até lá, quem
passa por lá a rua está totalmente sinalizada, aconteceu um
acidente no final de semana, por quem estava na Padre José?
Não, por quem estava na Rua Paissandú, então, Vereador Fábio
Mota, coloquemos então uma lombada na Rua Paissandu.
Imprudência pura!”. Com a palavra, Vereador Gérson Luiz
Rossi Júnior: “Boa noite, nobre presidente, membros da Mesa,
caros colegas vereadores. Quero também iniciar minha fala
parabenizando os eventos referentes a violência contra a
mulher, ao nobre Presidente desta Casa, Vereador Manoel
Palomino, pelo seu seminário realizado nesta Casa e à
Vereadora Sônia, pela caminhada e pela manifestação, acho que
a Câmara está de parabéns, porque leva esse assunto a sério e
merece, mesmo, acho que passamos por um momento de uma
séria crise da sociedade, logicamente, sempre houveram crimes
bárbaros, porém hoje se mata por qualquer coisa, não se tem
controle sobre as ações e atitudes, o que é preciso realizar algo
e as ações realizadas por esta Casa, nessa campanha e luta, com
certeza tem um efeito, na educação e na conscientização das
pessoas. Justamente sobre isso, sobre campanha e
conscientização, é que gostaria de terminar minha fala,
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abordando o assunto sobre um projeto de lei que apresentei
hoje, foi lido e não votaremos neste ano, ficando para o próximo
ano nossa deliberação e análise, porém é um projeto que, na
semana passada foi até discutido aqui, sobre o uso de plásticos,
uma questão ambiental que trago a vocês e Vereador Gebe
apresentou aqui um projeto direcionando a reciclagem dos
eventos públicos, para a as cooperativas, associações de
catadores, enfim, aqueles que possam destinar de forma correta.
Não apenas por conta desse projeto, já havia registrado e duas
questões chamaram-me a atenção, para que pudesse ir em frente
com esse projeto, primeiro foi o jornal A Comarca, noticiando
no início do mês de novembro, algumas ações da Renovias e de
outras instituições, inclusive de escolas, questionando sobre o
uso do plástico. Uma outra reportagem do G1, chamando-me
muita atenção, realizou-se um estudo de um fundo mundial
sobre natureza e falando, também, no início do mês passado, em
novembro, sobre a influência do lixo plástico no mundo e vimos
muito sobre esse assunto na televisão, falei também na semana
passada que o Brasil é o quarto maior produtor gerador de lixo
plástico do mundo, perdendo para: Estados Unidos, Índia e
China, sendo eles grandes impérios, a Índia não é um império
econômico, mas é de grande população, agora, Estados Unidos
e China são mesmo produtores de plástico, um comunista e
outro capitalista, com uma forte economia na produção e
estamos em 4º lugar, com um triste dado: apenas 1% desse
plástico é reciclado. Portanto, projetos como do Vereador Gebe
e esse projeto, que é um pouco mais polêmico, pois proíbe o uso
de canudos, copos, talheres descartáveis em bares e
restaurantes, visando, em meu ponto de vista, uma contribuição
para a conscientização e mudança de cultura, pois, que mundo
queremos deixar para nossos filhos e nossos netos? Queremos
menos violência e um mundo sustentável. Temos o
aquecimento global, o mar cheio de lixo, plástico matando
animais marinhos, vemos a destruição da natureza e nesse
relatório, que deixo no projeto de lei, consta essas iniciativas de
municípios que estão fazendo, não é a solução, mas é um
começo de mudança, de cultura, de paradigma, para que surjam
novos produtos no lugar do plástico, que sejam recicláveis e
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compostáveis. Este é um assunto muito gostoso de discussão,
sinto que ele seja importante em uma Casa de Leis, discutindo
sobre meio ambiente e gostaria da participação de vocês, o ano
que vem realizaremos uma audiência pública, chamaremos
especialistas e debateremos sobre esse assunto, para que
possamos, se for da vontade da Câmara, para votarmos um
projeto e começarmos a mudar a história desta cidade.
Obrigado”. Como não houvesse mais oradores inscritos para
falar em “Explicação Pessoal”, o Sr. Presidente determinou
fosse guardado um respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo
passamento dos senhores Luís Pedro Alves Da Silva, Mariana
De Fatima Mafei e Victor Elói Vital Garcia. 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 21h07 do que, para constar, determinou a
lavratura da presente Ata, a qual, após achada conforme,
discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada.
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