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         ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA (41ª) SESSÃO 

ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

Aos nove 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 Primeira (41ª) 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 06 de dezembro 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 
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presente sessão. Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo 

Único, do Artigo 106, da citada Resolução, convidou o 

Vereador Alexandre Cintra para que procedesse a leitura de 

um trecho da Bíblia Sagrada. Cumprida dita providência, 

dando por iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", o 

presidente promoveu a leitura do EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO Nº 08 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 09 de 

dezembro de 2019, segunda-feira, logo após o término da 41ᵃ 

(QUADRAGÉSIMAPRIMEIRA) Sessão Ordinária, destinada 

na “Ordem do Dia” à discussão e votação das seguintes 

matérias: EM TURNO ÚNICO: “ex-vi” do disposto no 

paragráfo 1º, inciso I, do Artigo 171 do Regimento 

Interno. 1. Projeto de Lei nº 150, de 2019, de autoria do 

Prefeito Municipal, “autorizando o Município de Mogi Mirim, 

pelo Poder Executivo, a celebrar convênio com a 

COOPERMOGI – Cooperativa de Trabalho de 

Beneficiamento de Materiais, para o fim que especifica e 

determina outras providências”. Parecer Conjunto das 

Comissões de Justiça e Redação; de Educação, Saúde, 

Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e 

Orçamento. EM SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto no 

inciso IV, do Artigo 172 do Regimento Interno. 2. Projeto 

de Lei Complementar nº 14, de 2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, “dispondo sobre os Critérios para apuração dos 

valores venais dos imóveis urbanos do Município de Mogi 

Mirim, acrescentando fatores de correções para fins de 

lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 

dá outras providências”. Ficando, portanto, os Senhores 

Vereadores e Vereadoras, notificados da sessão extraordinária 

em questão, nos termos regimentais. Dado e passado nesta 
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cidade, na Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de 

dezembro de 2019. VEREADOR MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Presidente da Câmara”. 

Em seguida, o Sr.  Presidente deu ciência à Casa, através de 

leitura, das seguintes matérias: 1. Projeto de Lei nº. 97, de 

2019, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson 

Bueno, acompanhado de Mensagem nº. 76/2019, datada de 

04/09/2019, objeto do Ofício nº. 76/2019, de igual data, 

“dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial, no 

valor de R$ 27.000,00”; (ao exame das Comissões 

Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento 

Interno); 2. Projeto de Lei nº. 98, de 2019, de autoria do 

Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior, “dispondo sobre a 

proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, 

cachimbos, narguilés, ou de qualquer outro produto fumígeno, 

derivado ou não do tabaco em praças e áreas de lazer público 

municipal, em especial no zoológico, horto florestal e no 

Complexo Esportivo José Geraldo Franco Ortiz (Zerão) da 

cidade de Mogi Mirim e dá outras providências”; (ao exame 

das Comissões Permanentes). Ainda com o Ofício nº. 

76/2019, o Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno solicitou que o 

Projeto de Lei nº. 97/2019 seja apreciado 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): nº.s. 

Requerimento Nº. 608/2019 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio da secretaria 

competente, relatório de vistoria e manutenção de todos os 

playgrounds instalados em escolas e creches na cidade de 

Mogi Mirim. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº. 610/2019 - Assunto: REQUEIRO AO 

EXMO SENHOR PREFEITO CARLOS NELSON BUENO 

JUNTAMENTE COM A SECRETARIA COMPETENTE, 

CÓPIA DA NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

PELA EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAR 
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SERVIÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA. Autoria: 

FABIO DE JESUS MOTA. Requerimento Nº. 611/2019 - 

Assunto: REQUER AO EXMO. PREFEITO CARLOS 

NELSON POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

COMPETENTE, QUE NOS SEJA ENCAMINHADO AS 

CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS E O TERMO DE 

GARANTIA DAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS COSTAL, 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/2019. 

Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Requerimento Nº. 

612/2019 - Assunto: REITERA SOLICITAÇÃO FEITA 

ATRAVÉS DOS REQUERIMENTOS Nº. 044, 092, 454 E 

INDICAÇÃO 471, TODOS SOBRE A PROIBIÇÃO DE SE 

ALIMENTAR POMBOS URBANOS (COLUMBA LIVIA – 

VARIEDADE DOMÉSTICA). Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Requerimento Nº. 613/2019 - 

Assunto: REQUER ALTERAÇÃO DE DATA DA 

HOMENAGEM AO ICA - INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO 

A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM, 

ELEITA ENTRE AS “100 MELHORES ONGS DO BRASIL” 

A QUAL FOI APROVADA POR UNANIMIDADE 

ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N°600/2019. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº. 

614/2019 - Assunto: REQUEIRO QUE OFICIE O SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE UMA ESTÁTUA, BUSTO OU HERMA 

DO SAUDOSO “MONSENHOR JOSÉ NARDIN” NA 

PRAÇA TIRADENTES – BAIRRO SANTA CRUZ, EM 

RECONHECIMENTO AOS RELEVANTES SERVIÇOS 

PRESTADOS À COMUNIDADE. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº. 615/2019 - Assunto: 

SOLICITO INFORMAÇÕES AO SENHOR PREFEITO 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO E A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, 

SOBRE A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NO 

TRÂNSITO NAS RUAS ERICO VERISSIMO E JANETE 

CLAIR, PRÓXIMO A CEMPI PROF. MARIA DE 
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LOURDES FERRAZ GUIMARÃES, JARDIM LINDA 

CHAIB PARA MELHOR TRÁFEGO NAQUELA REGIÃO. 

Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento 

Nº. 616/2019 - Assunto: Encaminha-se ao Excelentíssimo 

Prefeito, Carlos Nelson Bueno: Minuta de Projeto de Lei o 

qual: “Altera dispositivos da Lei Complementar N° 306/2.015, 

que estabelece valores de adicional de periculosidade aos 

servidores da Administração Direta e da Indireta que utilizam 

motocicleta e dá outras providências”. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Requerimento Nº. 617/2019 - Assunto: REITERA ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson 

Bueno, informações e providências para viabilizar convênio 

com o Ministério Público do Estado de São Paulo para 

realização do programa “Prevenção da Violência Doméstica 

com a Estratégia de Saúde da Família”. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Na 

sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme 

deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES 

endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação Nº. 

911/2019 - Assunto: INDICO AO EXECUTIVO 

MUNICIPAL A RECUPERAÇÃO DA PASSARELA SOBRE 

O CÓRREGO SANTO ANTONIO QUE SOFREU 

IMPACTOS DA EROSÃO CAUSADOS PELAS CHUVAS. 

Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Indicação Nº. 912/2019 

- Assunto: INDICO À PREFEITURA DE MOGI MIRIM, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, A 

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA MOGI MIRIM 

AO DISTRITO DE MARTIM FRANCISCO, INCLUSIVE 

COM A IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO 

ASFALTADO E SINALIZADO. Autoria: CINOÊ DUZO. 

Indicação Nº. 913/2019 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno por intermédio da Secretaria competente, que seja feita 

a poda da árvore e verificação se há necessidade de 

erradicação da mesma, localizada na Rua Paulino Albejante, 

511 - Jardim Bicentenário. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 
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Indicação Nº. 914/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

MANUTENÇÃO NO MEIO FIO DA RUA ÉRICO 

VERÍSSIMO, NO JARDIM LINDA CHAIB. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 915/2019 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE A INSTALAÇÃO DE CANALETA PARA 

ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA LUIZ 

GONZAGA JUNIOR, NO JARDIM LINDA CHAIB. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 

916/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A DE 

REMARCAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO NOS 

ARREDORES DO TÚNEL MARIO COVAS. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 917/2019 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE A DE REMARCAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE 

SOLO E PRINCIPALMENTE NAS FAIXAS DE 

PEDESTRES NO ENTORNO DA ESCOLA VALÉRIO 

STRANG. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº. 918/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A LIMPEZA 

E ROÇAGEM DO MATO NOS PASSEIOS PÚBLICOS DO 

TÚNEL MARIO COVAS. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº. 919/2019 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

CONDE ALVARES PENTEADO, NO MIRANTE. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 920/2019 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE A DEMARCAÇÃO DE 

ENTRADAS E SAÍDAS DO PARQUE DAS LARANJEIRAS 

COM A RODOVIA ÉZIO MARIOTONI. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 921/2019 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO REDUTOR 

DE VELOCIDADE NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A 
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AGROVILA NO ASSENTAMENTO VERGEL. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 922/2019 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE A MANUTENÇÃO NA 

COBERTURA DE ISOLAMENTO DA CAPTAÇÃO NA 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO LOCALIZADA 

NO JARDIM LINDA CHAIB. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº. 923/2019 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE A LIMPEZA E ROÇAGEM DO MATO NO 

INTERIOR E NOS ARREDORES DA CRECHE 

LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO VERGEL. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 924/2019 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA 

DE SINALIZAÇÃO DE CRIANÇAS SAINDO NAS 

PROXIMIDADES DA ESCOLA LOCALIZADA NA RUA 

BENEDITO DIOGO DE OLIVEIRA, NO PARQUE DO 

ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº. 925/2019 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno através da Secretaria competente, para que seja feita a 

verificação da residência localizada na Rua Renato Martins, 

número nº.73, Jardim Itapema. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Indicação Nº. 926/2019 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

REMARCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE SOLO NA RUA 

LUIZ EDNE BUENO, NO PARQUE DO ESTADO II. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 

927/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE PODA DE 

ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA LUIZ EDNE BUENO, 

NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº. 928/2019 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE A LIMPEZA NA ESCOLA JORGE BERTOLASO 

STELLA, NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS 
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ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 929/2019 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE A LIMPEZA NO MEIO FIO E NO PASSEIO 

PÚBLICO DA RUA ANTONIETA P. PERES, NO PARQUE 

DO ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº. 930/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

REVITALIZAÇÃO TOTAL DA PRAÇA ANTÔNIO 

RODRIGUES, NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 931/2019 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE ESTUDOS PARA VIABILIZAR 

A AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO PARA MOTOS NA REGIÃO 

CENTRAL. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº. 932/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

MANUTENÇÃO URGENTE RUA ANTÔNIO FERRETI 

MELLERO, ANTIGA RUA 32 DO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº. 933/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

REVITALIZAÇÃO TOTAL DA PRAÇA DAS CRIANÇAS 

LOCALIZADA NO JARDIM LONGATO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 934/2019 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE A REVITALIZAÇÃO TOTAL DA PRAÇA 

VEREADOR CYRO BUENO, NO JARDIM SBEGHEN. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 

935/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 

MANUTENÇÃO URGENTE REALIZAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO URGENTE NA MALHA ASFÁLTICA DA 

RUA HEITOR P. ZORZETO, NO JARDIM SCOMPARIN. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº. 

936/2019 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

9 

MANUTENÇÃO URGENTE NA PONDE DE TRAVESSIA 

DE PEDESTRES SOBRE O CÓRREGO SANTO ANTÔNIO 

NA AVENIDA BRASIL. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº. 937/2019 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE A LIMPEZA E ROÇAGEM DO MATO NAS 

ÁREAS INSTITUCIONAIS DOS BAIRROS RECANTO DI 

VERONA E JARDIM REGINA. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº. 938/2019 - Assunto: SOLICITA 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A SECRETARIA 

COMPETENTE, PARA QUE SEJA REALIZADA A 

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DA 

QUADRA DE VÔLEI DE AREIA E DOS APARELHOS DE 

GINÁSTICA AO AR LIVRE DA PRAÇA PAULO 

MAICUTI, EM MARTIM FRANCISCO, MOGI MIRIM. 

Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. 

Indicação Nº. 939/2019 - Assunto: INDICO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE 

QUE REALIZE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TAPA 

BURACO NA RUA HONÓRIO BORDIGNHON - JARDIM 

CALIFÓRNIA. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Indicação Nº. 940/2019 - Assunto: INDICO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE 

LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NA AVENIDA 

VALTER DE PIERI NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. A seguir, o Senhor 

Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 

Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa 

(aprovadas pela Casa): Neste ponto, fez uso da palavra, por 

Questão de Ordem, o Vereador Alexandre Cintra, solicitando, 

ao Presidente da Câmara que consultasse os nobres pares, 

solicitando a leitura, na íntegra, das Moções de nº. 388/2020 e 

397/2020, o que foi submetido à votação, pelo presidente, e 

aprovado, por unanimidade dos vereadores. Moção Nº. 
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387/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR JOSÉ ROMEU, OCORRIDO NO DIA 30 DE 

NOVEMBRO DE 2019. Autoria: MOACIR GENUARIO. 

Moção Nº. 388/2019 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM 

UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DA 

SENHORA IVETE DE OLIVEIRA VERONEZ, OCORRIDO 

NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019. Autoria: MOACIR 

GENUARIO. Moção Nº. 389/2019 - Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS PARA O COLÉGIO 

SELETIVO DE MOGI GUAÇU, FALASP – FEDERAÇÃO 

DAS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO ESTADO 

DE SÃO PAULO PELO EVENTO LITERÁRIO COM O 

LANÇAMENTO DO LIVRO: “ESTAÇÃO 6.7 - A 

PRIMEIRA MISSÃO” NO DIA 21 DE NOVEMBRO NO 

AUDITÓRIO DA FEAG – FEDERAÇÃO DA ENTIDADES 

ASSISTENCIAIS GUAÇUANAS. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. “A Federação das Academias de Artes do Estado de 

São Paulo é uma entidade que tem por finalidade cultuar e 

divulgar os valores sociais e intelectuais dos grandes 

colaboradores do progresso do Estado de São Paulo, além de 

manter vivo o sentimento cívico da nacionalidade paulista e 

brasileira, através de sua Ordem do Mérito. O Seletivo, com 

sua história e tradição, já formou milhares de alunos desde 

1973. Alcançando excelentes resultados na construção do 

conhecimento e na formação integral dos alunos, o Colégio 

Seletivo oferece educação desde o infantil até pós-graduação. 

Atuando com ética, bons valores e equipe especializada, o 

Seletivo se tornou a melhor escolha das famílias da baixa 

mogiana. Além de ter uma diretoria atuante, os alunos estão 

em um ambiente familiar, isento de preconceitos e bullying, 

com professores qualificados e material pedagógico eficiente. 

No dia 21 de novembro de 2019 o Colégio Seletivo lançou a 

coletânea literária “Estação 6.7 – A primeira missão”, 

publicada pelo Selo Editorial da Falasp, na qual constam 

produções dos alunos do 6º e 7º anos do Colégio Seletivo no 

Auditório da FEAG – Federação das Entidades Assistenciais 
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Guaçuana. O evento reuniu personalidades dos universos 

culturais/ sociais e políticos da cidade entre elas: Idealização 

do evento: Professor Jhonatan Wilson Quaresma Gomes; 

Conde Thiago de Menezes; Diretora Maria Amélia Franco de 

Oliveira Caveanha (1ª Dama). Gestão do Colégio: 

Coordenadora Pedagógica Maria da Graça Lovo Vallim e 

Coordenadora Pedagógica Luciane de Moraes Gonçalves. 

Autoridades convidadas: Prefeito de Mogi Guaçu Walter 

Caveanha; Vereador de Mogi Guaçu Thomaz Caveanha; 

Secretário do SAAMA de Mogi Guaçu Pedro Luís Mendes de 

Sousa; Vereador de Mogi Mirim Alexandre Cintra e Escritora 

Carla Maria Mazotine. Alunos do Colégio Seletivo: Ana 

Clara Ramos Cirilo; Beatrice Lazari Oliveira; Eduardo Aguiar 

Vieira; Érik Allan Machado; Gabriel Henrique Ferri Sobrinho; 

Gabriel Leonardo Bueno de Lima Silva; Gabrielly Haranaka 

da Silva; Giulia Bernardes Bezerra; Gustavo Henrique Pazini; 

Gustavo Rici; Isabela Amaral Nogueira; Lara Zonaro Giudilli; 

Letícia Cerruti Martins; Lissa Mazzer Silva; Livia Furlan 

Nolasco; Lorena Corrêa Caporali; Lorena Suate Cruz; 

Manuela Sigrist Caveanha; Maria Antônia Burse Zuchinalli; 

Maria Clara Santos Mainente; Maria Eduarda Pessanha Alves; 

Marina Semionato Leme de Morais; Ívia Agnes Custódio dos 

Santos; João Paulo Felicio Ferreira dos Santos; João Pedro 

Francato; Laís de Oliveira Diniz; Pedro Rodrigues Mestrinér; 

Victória Ferreira da Silva; Victória Flávia Lopes Rosa; 

Matheus Pereira de Santana; Maicon Henrique dos Reis; 

Murilo Teodoro Conceição; Nicolle Mendes de Souza; Vitor 

Cesar Torati; Vitor de Carvalho Moraes e Yasmim Carolayne 

da Silva Caetano”. Moção Nº. 390/2019 - Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS PARA AS PROFESSORAS 

VALÉRIA RODRIGUES DE SOUZA E SILVA, DIRETORA 

E TATIANA PRADO MANSUR DELFINO PELA X 

EXPOSIÇÃO DE ARTE DA EMEB PROFESSOR NELSON 

NEVES DE SOUZA DE 03 A 06 DE DEZEMBRO. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº. 391/2019 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA A POLÍCIA 

MILITAR DO VIGÉSIMO SEXTO BATALHÃO DE 
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POLÍCIA DO INTERIOR, REPRESENTADOS NA PESSOA 

DO SEU COMANDANTE INTERINO, MAJOR PM 

ADRIANO DANIEL PELA “CERIMÔNIA DE 

VALORIZAÇÃO DO POLICIAL MILITAR” NO DIA 03 DE 

DEZEMBRO NO CLUBE MOGIANO. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº. 392/2019 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA JOSÉ 

WAGNER DA CUNHA PELO LANÇAMENTO DE SEU 

LIVRO “ELA e eu. EU e ela” DIA 30 DE OUTUBRO NA 

ACIMM – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE MOGI MIRIM. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Moção Nº. 393/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À EMPRESA 

LINDSAY, ATRAVÉS DO PRESIDENTE, SENHOR 

EDUARDO PORTO NAVARRO E DEMAIS 

COLABORADORES, PELO EMPENHO E PARTICIPAÇÃO 

NA REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA 

ESCOLA ESTADUAL “PROFESSOR ARISTIDES 

GURJÃO”, EM MARTIM FRANCISCO. Autoria: CINOÊ 

DUZO. Moção Nº. 394/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO REVERENDÍSSIMO PADRE 

HAROLD JOSEPH RAHM O “PADRE HAROLDO”, 

OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 

2019. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Moção Nº. 

396/2019 - Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS COM AS EQUIPES DA VILA DIAS E DO 

TUCURA PELA BRILHANTE CAMPANHA E 

CLASSIFICAÇÃO À FINAL DO CAMPEONATO 

“CINQUENTÃO” 2019. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Moção Nº. 397/2019 - Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS PARA A SECRETÁRIA DE 

SAÚDE, Prof.ª FLÁVIA ROSSI; PARA A 

COORDENADORA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A 

FONOAUDIÓLOGA KÁTIA DE CÁSSIA BOTASSO E 

TODA EQUIPE TÉCNICA DO SETOR DE 

FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

13 

MOGI MIRIM PELA REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DE 

FONOAUDIOLOGIA: VISÃO MULTIDISCIPLINAR 

REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 NA ESTAÇÃO 

EDUCAÇÃO. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. “Esse foi o 

II Encontro, mas já é o III evento que está sendo realizado 

pelo Setor de Fonoaudiologia. Parabenizo a todas as 

profissionais Fonoaudiólogas pelo trabalho de excelência que 

vêm realizando em prol da saúde em Mogi Mirim: Ana Leticia 

Bianchi Melo Sapia; Carla Valeria Pereira da Silva Borges; 

Claudia Regina Bucci Furigo; Eliandra Mara Gaurniri 

Longatto; Flavia Virginia de Faria; Inara Cristina Mello 

Guarnieri; Kátia de Cassia Botasso; Maria Angela Lino de 

Oliveira; Maria Teresa Periara Cavalheiro; Morjania Rocha 

Albuquerque Ramos Verzutti; Rosane Pelegrina  Improta; 

Renata Christina de Oliveira Galli D'Avilla e Susana Maria 

Coradi Martiniano”. Moção Nº. 398/2019 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA A O PADRE 

ALEXANDRE PEREIRA, PÁROCO DA PARÓQUIA 

IMACULADA CONCEIÇÃO APARECIDA, AO 

COORDENADOR DA PASTORAL FAMILIAR, RENATO 

DE JESUS MAROSTEGAN E AO PSICÓLOGO ROBSON 

GIMENEZ PELA PALESTRA: RELACIONAMENTOS 

SAUDÁVEIS DIA 04 DE DEZEMBRO NO SALÃO 

PAROQUIAL DA VILA DIAS. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Moção Nº. 399/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À RONALD 

SANTIAGO PELA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO "ECO 

TALKS REMADA DO BEM". Autoria: SÔNIA REGINA 

RODRIGUES. Moção Nº. 400/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR ESMERALDO 

BERNARDES DA COSTA, OCORRIDO NO DIA 06 DE 

DEZEMBRO DE 2019. Autoria: SÔNIA REGINA 

RODRIGUES. Moção Nº. 401/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A DIRETORIA, TIME 

E COMISSÃO TÉCNICA DO “RECANTO DA 

CACHOEIRA” DA SÉRIE C – E AO GOLEIRO ALEX 
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SCAPIM PELA BRILHANTE ATUAÇÃO, RECEBENDO O 

TÍTULO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO 

CAMPEONATO. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Moção Nº. 402/2019 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A DIRETORIA E 

DELEGAÇÃO DO TIME DE HANDEBOL FEMININO DO 

CLUBE MOGIANO, PELAS CONQUISTAS 2019 DA 

CATEGORIA CADETE. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Moção Nº. 403/2019 - Assunto: Moção de 

Congratulações e Aplausos a PROMOTORA DE JUSTIÇA 

DRA. FABÍOLA SUCASAS NEGRÃO COVAS, pelo 

excelente trabalho e projeto “PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA – PSF”, bem como pela participação no 1° 

Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica, ocorrido 

no dia 28 de novembro, nesta Câmara Municipal. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Moção Nº. 404/2019 - Assunto: Moção de Congratulações e 

Aplausos a AGENTE COMUNITÁRIA EM SAÚDE, 

CATARINA JESUS SANTOS, pelo excelente trabalho e 

explanação da atuação das Agentes de Saúde na 

“PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM O 

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF”, em seu 

município de Tiradentes-SP, no 1° Seminário de 

Enfrentamento à Violência Doméstica, ocorrido no dia 28 de 

novembro, nesta Câmara Municipal. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Moção Nº. 

405/2019 - Assunto: Moção de Congratulações e Aplausos a 

DIRETORA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI, 

SRA. ELAINE RUGGIERI, pelo excelente trabalho e 

explanação da implantação do Projeto “PREVENÇÃO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM O PROGRAMA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF”, em seu município, no 1° 

Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica, ocorrido 

no dia 28 de novembro, nesta Câmara Municipal. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Moção Nº. 406/2019 - Assunto: Moção de Congratulações e 
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Aplausos a Dra. JUDITE DE OLIVEIRA, DELEGADA DE 

POLÍCIA APOSENTADA E ATUAL SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MOGI 

GUAÇU, pelo excelente trabalho e implantação do Projeto 

“Mãos Empenhadas” no Combate a Violência Doméstica, em 

seu município, bem como na participação no 1° Seminário de 

Enfrentamento à Violência Doméstica, ocorrido no dia 28 de 

novembro, nesta Câmara Municipal. Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Moção Nº. 

407/2019 - Assunto: Moção de Congratulações e Aplausos a 

DRA. FABIANA FERMINIANO, PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DA MULHER ADVOGADA DA OAB MOGI 

GUAÇU pelo excelente trabalho no Combate à Violência 

Doméstica, em seu município, bem como na participação no 

1° Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica, 

ocorrido no dia 28 de novembro, nesta Câmara Municipal. 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Moção Nº. 408/2019 - Assunto: Moção de 

Congratulações e Aplausos a POLICIAL MILITAR VILMA 

MENDES, pela excelente PALESTRA SOBRE “O 

RELACIONAMENTO ABUSIVO E A DEPENDÊNCIA DA 

MULHER” no 1° Seminário de Enfrentamento à Violência 

Doméstica, ocorrido no dia 28 de novembro, nesta Câmara 

Municipal. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO. Moção Nº. 409/2019 - Assunto: Moção 

de Congratulações e Aplausos a GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL ELAINE NAVARRO, pela excelente 

participação no 1° Seminário de Enfrentamento à Violência 

Doméstica, ocorrido no dia 28 de novembro, nesta Câmara 

Municipal, explanando a Atuação da Guarda Civil Municipal 

na Prevenção à Violência Doméstica e Familiar. Autoria: 

MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. 

Moção Nº. 410/2019 - Assunto: Moção de Congratulações e 

Aplausos a DRA. ISABEL CHRISTINA DE CAMPOS 

MALUF, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA 

MULHER, pela condução dos trabalhos e ações no 

Enfrentamento à Violência Doméstica, e pela participação no 
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1° Seminário ocorrido no dia 28 de novembro, nesta Câmara 

Municipal. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA 

CRUZ PALOMINO.  A seguir, o Sr. Presidente colocou à 

disposição dos Srs. Vereadores as seguintes 

CORRESPONDÊNCIAS, com respectivos Ofícios de nº.s. 

1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 

1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1723, 1724, 1727, 

1728, 1729, 1730, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 

1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 

1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 

1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 

1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 

1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 

1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 

1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 

1812, datados de 09, 11, 12, 16, 18, 19 e 20 de dezembro de 

2019, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito 

Municipal, José Augusto Francisco Urbini, respectivamente, 

respondendo a respeito da Indicação nº. 738/2019; Indicação 

nº. 758/2019; Indicação nº. 772/2019; Indicação nº. 838/2019; 

Requerimento nº. 606/2019; Indicação nº. 022/2019; 

Requerimento nº. 598/2019; Indicação nº. 866/2019; 

Indicação nº. 849/2019; Indicação nº. 847/2019; Indicação nº. 

854/2019; Indicação nº. 855/2019; Indicação nº. 856/2019; 

Indicação nº. 858/2019; Indicação nº. 859/2019; Indicação nº. 

861/2019; Indicação nº. 850/2019; Indicação nº. 863/2019; 

Indicação nº. 909/2019; Indicação nº. 844/2019; Indicação nº. 

864/2019; Requerimento nº. 584/2019; Requerimento nº. 

599/2019; Requerimento nº. 567/2019; Requerimento nº. 

589/2019; Indicação nº. 869/2019; Requerimento nº. 

523/2019; Indicação nº. 868/2019; Requerimento nº. 

614/2019; Indicação nº. 939/2019; Indicação nº. 940/2019; 

Indicação nº. 896/2019; Indicação nº. 805/2019; Indicação nº. 

870/2019; Indicação nº. 871/2019; Indicação nº. 872/2019; 

Indicação nº. 873/2019; Indicação nº. 874/2019; Indicação nº. 

875/2019; Indicação nº. 876/2019; Indicação nº. 877/2019; 

Indicação nº. 878/2019; Indicação nº. 879/2019; Indicação nº. 
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880/2019; Indicação nº. 881/2019; Indicação nº. 882/2019; 

Indicação nº. 883/2019; Indicação nº. 884/2019; Indicação nº. 

885/2019; Indicação nº. 886/2019; Indicação nº. 887/2019; 

Indicação nº. 888/2019; Indicação nº. 889/2019; Indicação nº. 

890/2019; Indicação nº. 891/2019; Indicação nº. 892/2019; 

Indicação nº. 893/2019; Indicação nº. 894/2019; Indicação nº. 

895/2019; Indicação nº. 897/2019; Indicação nº. 898/2019; 

Indicação nº. 899/2019; Indicação nº. 900/2019; Indicação nº. 

901/2019; Indicação nº. 902/2019; Indicação nº. 903/2019; 

Indicação nº. 904/2019; Indicação nº. 905/2019; Indicação nº. 

906/2019; Indicação nº. 907/2019; Indicação nº. 813/2019; 

Indicação nº. 865/2019; Indicação nº. 908/2019; Indicação nº. 

914/2019; Indicação nº. 918/2019; Indicação nº. 929/2019; 

Indicação nº. 930/2019; Indicação nº. 933/2019; Indicação nº. 

934/2019; Indicação nº. 937/2019; Requerimento nº. 

611/2019; Requerimento nº. 615/2019; Indicação nº. 

840/2019; Indicação nº. 916/2019; Indicação nº. 917/2019; 

Indicação nº. 924/2019; Indicação nº. 926/2019; Indicação nº. 

921/2019; Indicação nº. 927/2019; Indicação nº. 932/2019; 

Indicação nº. 857/2019; Indicação nº. 913/2019; Indicação nº. 

928/2019; Indicação nº. 923/2019; Requerimento nº. 

612/2019; Indicação nº. 834/2019; Indicação nº. 919/2019; 

Indicação nº. 935/2019; Requerimento nº. 605/2019; 

Indicação nº. 911/2019; Indicação nº. 915/2019, desta 

Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos Senhores 

Vereadores interessados); Ofício nº. OF. SESAMM 029/2019, 

datado de 10 de setembro de 2019, subscrito por Carlos 

Roberto Ferreira e Eliane Rodrigues A. Florio, 

respectivamente, Diretor Presidente e Diretora Técnica, 

“referente ao Of. CM/GP nº. 267/2019, que encaminha 

Requerimento nº. 436 de 2019, ao requerer informações sobre 

o impacto da instalação da Usina Fotovoltaica (UFV) nos 

valores devidos pelo tratamento de esgoto”; (arquive-se). Não 

havendo mais proposituras ou quaisquer outros documentos 

para serem levados ao conhecimento do Plenário, o Sr. 

Presidente facultou o uso da palavra no “Expediente”, 

anunciando os oradores inscritos, conforme § 6º, do Artigo 
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111, do Regimento Interno. Ato contínuo, o Senhor Presidente 

da Câmara, Vereador Manoel Eduardo Pereira da C. 

Palomino, solicitou ao 1º Vice-Presidente, Vereador Geraldo 

Vicente Bertanha, que ocupasse a direção dos trabalhos. O 

Senhor 1º Vice-Presidente ocupou a direção da Mesa e 

facultou o uso da palavra ao Vereador Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino: “Senhor presidente, nobres colegas 

vereadores e vereadoras, público aqui presente, imprensa, 

internautas, boa noite a todos. Senhoras e senhores vereadores 

e toda população, hoje faço uso desta tribuna para prestar 

contas deste meu primeiro ano frente à presidência desta Casa, 

onde posso afirmar a todos, com muita tranquilidade, o quanto 

me dedico para colocar em ordem uma Casa de Leis que, há 

anos, foi largada. Iniciamos uma gestão com diversas 

surpresas desagradáveis e com problemas gigantescos para 

resolver, como: aposentadoria de servidores, que aliás ainda 

continuam pendentes, com a decisão do Tribunal de Contas 

para resolução final; obras, como a reforma da Câmara, que 

estava paralisada; o retorno dos gabinetes para este prédio, um 

objetivo meu, da Mesa e de diversos vereadores, claro, 

principalmente uma cobrança da sociedade, pela imoralidade 

vista na locação do prédio em que estávamos instalados, além 

disso, com um quadro de efetivos totalmente insuficiente; 

reforma administrativa para iniciar, entre outras necessidades 

urgentes para se resolver com maior brevidade. Minha maior 

satisfação foi fazer com que as obras da reforma se 

concluíssem, para que mudássemos imediatamente do prédio, 

que não é e nunca foi de meu interesse a sua locação, assim 

então o fizemos. Contudo, existe a “lei de locação”, acredito 

que a maioria de todos que estão aqui sabem que quando se 

sai de um imóvel locado, deve-se entregar o imóvel na forma 

como quando se entrou, para posteriormente entregar as 

chaves e, infelizmente, no poder público é diferente do 

privado, não é como se nós, pessoas físicas, alugássemos uma 

casa, quando se sai de um aluguel e compra-se a tinta onde 

bem entende, contrata-se quem quiser e manda-se pintar, falo 

isso, pois, para essas providências, foi necessário um período, 
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para que então realizássemos a entrega das chaves, que até o 

presente momento o locador insiste em recusar a recebe-las, 

foi por sua insistência injustificada que nosso jurídico 

precisou demandar à Justiça para consignar as chaves, 

contudo houve uma ordem judicial para pagar os aluguéis, até 

aquele momento e ordem judicial não se discute, se cumpre. 

Portanto, eu, a Mesa Diretora, não fizemos nada de ilegal 

quanto a isso, os pagamentos foram realizados porque a 

Justiça determinou e para que fique claro, já que fomos 

surpreendidos por inverdades nas redes sociais. A mudança de 

prédio deu-se início no dia 02 de maio de 2019, entretanto 

estendeu-se por quase todo o mês de maio, inclusive nos dias: 

06, 07 e 08 de maio deste ano, um agente da fiscalização do 

Tribunal de Contas, do estado de São Paulo, juntamente com a 

contadora da Casa, permaneceram por lá, no antigo prédio, em 

trabalho de fiscalização das contas desta Casa. Nos meses de 

junho e julho a locação foi cumprida pela Câmara, pois 

deveriam ser feitas as pinturas do imóvel, a substituição de 

vidros laminados, entre outras melhorias e consertos que 

seriam feitos no prédio, essa demora justamente foi dada por 

se tratar de algo público, ou seja, dependendo de licitação, de 

contratos, enfim, não é tão simples e rápido como gostaríamos 

que fosse. Nos meses de junho e julho foram feitas várias 

tentativas de devolução do imóvel ao proprietário, todas 

infrutíferas, pois o locador negou-se a receber as chaves. No 

dia 07 de agosto, devido as negativas injustificadas de 

recebimento das chaves pelo locador, a Câmara ingressou com 

a ação de consignação de chaves, para, judicialmente, fazer 

valer nossos direitos de devolução do imóvel, a ação foi 

distribuída pela Terceira Vara Cível de Mogi Mirim, o 

despacho inicial foi exarado no dia 27 de agosto, deferindo o 

depósito em cartório, das chaves, carnê de IPTU – Imposto 

Predial e Territorial Urbano, bem como no valor locatício, 

calculado pelo período, porém, todos vinculados a existência 

de auto de constatação, elaborado por oficial de justiça, o que 

ocorreu agora, no dia 08 de novembro. Assim, no dia 14 de 

novembro, esta Casa depositou, em juízo, as chaves do 
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imóvel, o carnê de IPTU, bem como o valor de R$ 36.640,80, 

correspondente ao período de: 18 de julho a 27 de agosto, data 

do despacho inicial do juízo, tudo em cumprimento à ordem 

daquele juízo. Nenhum outro pagamento foi realizado a quem 

quer que seja e a nenhum título, portanto, a questão da locação 

do imóvel da Rua São José nº. 226, Centro, está judicializada 

e assim continuará até a decisão final, a Câmara Municipal de 

Mogi Mirim, por meio de sua Mesa Diretora, continuará 

agindo nos limites da lei e somente por força da lei. Em 

relação as demais necessidades, na semana passada foi 

realizado o Pregão da terceirização dos serviços de limpeza, 

graças a Deus deu tudo certo e teremos aqui um pessoal de 

limpeza e portaria, as aposentadorias, infelizmente, continuam 

pendentes, uma decisão do Tribunal de Contas, para que 

possamos ter segurança nos processos pendentes, mas tenho 

certeza de que muito em breve teremos uma posição, pois 

nosso jurídico tem se empenhado muito para que possamos ter 

um resultado positivo o quanto antes. Na próxima semana 

estaremos com a realização de um Pregão, para a aquisição de 

mobiliários, mesas e armários, pedido este de praticamente 

todos os vereadores e infelizmente a aquisição de notebooks, 

que são necessárias, ficará pendente para o próximo ano, pois 

diante a alta do dólar, nosso setor de compras não conseguiu 

fazer a estimativa de preço, por falta de recebimento de 

orçamentos de empresas do respectivo setor e estamos, 

também, em andamento com um projeto de modernização do 

sistema de som do Plenário, que ficará para o início do 

próximo ano, em decorrência das datas para a realização de 

pregão. Até o final de semana estaremos, também, assinando 

um contrato com a organizadora do concurso público, sendo a 

Fundação Vunesp, até o final de janeiro o edital de concurso 

estará aberto. A reforma administrativa, em decorrência de 

sugestões de vereadores e servidores efetivos desta Casa, foi 

encaminhada para alteração e finalização da USP – 

Universidade de São Paulo, contratada, por isso será 

encaminhada para o plenário, para a primeira sessão após o 

recesso, pois aguardamos o retorno. Até o início da próxima 
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semana, estaremos também formalizando um contrato para a 

contratação do projeto arquitetônico, para a obtenção do laudo 

do corpo de bombeiros, conforme orientação do Comandante 

e Bombeiro Militar, além disto, também realizaremos a 

contratação de técnico de segurança do trabalho, para 

regularizar questões dos servidores desta Casa. Por isso, 

vereadores e vereadoras, e toda população, este foi um ano de 

trabalho intenso, como vocês puderam ver, mas graças a Deus, 

apesar de toda burocracia, as coisas estão saindo do papel e 

tenho certeza que no início do ano esta Casa estará de “cara 

nova” e renovada, pronta para atender à população da forma 

que merece, com mais eficiência e respeito. Agradeço também 

a Mesa Diretora, a todos vocês, vereadores da Mesa, que me 

auxiliam nesses trabalhos, buscando fazer uma gestão que, 

realmente, faça o que é preciso fazer, colocando a Casa em 

ordem, é isto que tenho feito com muita responsabilidade e 

comprometimento. Depois volto para falar mais um pouco 

sobre os projetos de leis pessoais e coisas importantes, como 

foi o orçamento impositivo, por enquanto é só”. Novamente 

na direção dos trabalhos, o Senhor Presidente Câmara, 

Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, facultou 

o uso da palavra, ao Vereador Marcos Antônio Franco: “Boa 

noite ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao 

presidente, aos vereadores e vereadoras, ao público aqui 

presente, aos assessores e aos funcionários. Hoje venho a esta 

Casa de Leis para dizer que na sexta-feira trabalhei no período 

da noite na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, para 

transportar os pacientes do raio-x, neste dia havia um médico 

na UPA e quando se ouve funcionários falando bem do 

médico, ou os próprios pacientes, o plantão vai bem, um 

médico dedicado faz seu trabalho com excelência. A única 

coisa que me deixou indignado na UPA é que, onde vou 

buscar os pacientes, pois agora não é mais na parte da frente e 

sim no fundo, agora, com essa chuva, vira um verdadeiro 

“brejão”, um pedido foi feito e espero que mandem este 

recado ao nosso prefeito. O raio-x foi comprado e faz mais de 

quatro meses que aquelas caixas estão dentro da UPA, já 
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trabalhei com construção e para fazer uma casa de 60 metros 

leva-se quatro meses, agora, para o cara arrumar um 

quartinho, com medidas de 8 por 8, demora cinco meses e 

ainda não foi concluído, há então alguma coisa de errado e 

está na hora de o Secretário Léo começar a prestar mais 

atenção. No dia 07 também trabalhei no período da noite, de 

sábado para domingo, foi um plantão transtornado, pois havia 

um médio que trabalhou de dia e tumultuou todo o local da 

UPA, posteriormente, quando cheguei às 18 horas, ocorreu a 

troca de plantão, das 19 horas, os funcionários falaram para 

mim que o dia seria daqueles, porque toda hora tinha que 

chamar o médico, que estava no quartinho, dormindo, porém, 

se fosse apenas isso, pelo menos isso, mas sabe o que 

aconteceu? Ele mandou internar um paciente na Santa Casa, 

ligou na Santa Casa de qualquer jeito e não passou o que o 

paciente tinha, o nome do paciente é Eliseu, levei então o 

paciente à Santa Casa e a técnica em enfermagem falou que eu 

podia voltar com o paciente, pois o médico não o atenderia, 

por conta do médico, que estava de plantão na UPA, parecia o 

“dono do pedaço”, pois ninguém podia falar com ele, ele era 

“o cara”, tive que levar o paciente embora e quando cheguei 

ao local uma família queria invadir o quartinho que eles 

dormem, a moça que estava como médica é daqui de Mogi 

Mirim, aquela coitada disse que não voltará mais a trabalhar, 

pois ficou transtornada. O médico que estava lá trabalhou de 

dia e estava a noite, quando há um médico nessas condições, 

quem sofre é o povo e os funcionários que lá estão são a linha 

de frente, quem sofre são: os recepcionistas, a técnica em 

enfermagem, a enfermeira e chegando ao local, o casal queria 

invadir o quartinho em que o médico estava dormindo, porque 

ele só dormia. Conheço o senhor que estava transtornado, 

porque ele tinha ido de dia e estava muito bravo, porque sua 

mulher estava com uma forte infecção na nádega, hoje fui 

procurar essa família e arrumaram um médico de Campinas, 

porque os médicos que estavam na UPA não dariam conta do 

serviço para drenar. Está um verdadeiro relaxo, por isso 

quando essa situação ocorreu, liguei para o secretário, eram 
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02h25, para que ele tomasse providências, pois há um 

coordenador que toma conta dos médicos, porém não o vi lá, 

pois ele havia ligado para Edivânia, que só leva pancada. Está 

na hora de passar esse recado ao prefeito, para começar a 

frequentar a UPA de madrugada, para que assim vejam o que 

acontece, só vejo, pois, trabalho lá, por que senão ficará por 

baixo dos panos e até quando isso continuará?! Já estou farto, 

porque é o povo quem arca com as consequências e para esses 

médicos, formados nessas faculdades “meia boca”, há um 

ditado em que fala: “se diploma de faculdade fosse sinônimo 

de inteligência”, não teríamos juízes no Supremo Tribunal 

Federal, como advogados “meia boa”, que já vieram falar mal 

de mim, que eu sei, e que está fazendo doutorado, ou vemos 

nas redes sociais, desculpem-me por falar, mas incentivando 

os alunos, gritando “Lula livre”. Obrigado”. Com a palavra, 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: “Senhor 

presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público 

aqui presente e imprensa, boa noite. É bom que o secretário 

esteja aqui presente, Edson Pessiqueli, para que possa ouvir ao 

Vereador Marcos, pois não é a Vereadora Maria Helena, não é 

o Vereador Tiago Costa, é o Vereador Marcos que está 

falando, que vive na Saúde e é essa porcaria de saúde que a 

administração retorna aos munícipes, é isso aí, uma cidade 

com orçamento de quase 500 milhões de reais, é essa saúde 

que é retribuída ao cidadão mogimiriano e sabemos bem o que 

está acontecendo na saúde, assim como sabemos bem o que 

acontece na educação. Ninguém da conta, nem esse Secretário 

Léo, que não manda nada, quem manda não sabe de nada, não 

está nem aí com o cidadão mogimiriano, com nosso munícipe 

e se formos em uma creche, agora, estará lá, dentro da creche, 

chovendo dentro dela, é essa a educação que a cidade de Mogi 

Mirim, que a Administração Carlos Nelson, retorna ao 

cidadão mogimiriano, uma péssima qualidade da educação, 

uma péssima qualidade da saúde. Um prefeito que a Zona 

Leste, Vereador Robertinho está aqui e lembra-se bem, de que 

criou o NIAS – Núcleo Integrado de Atividades Sociais, que 

nunca tomou conta, nunca fez nada e agora a reforma, com 
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460 mil reais, sendo 245 mil reais do Ex-deputado Silvio 

Torres, que sequer foi citado, na reforma do vestiário, os 

banheiros, com dinheiro de emendas, que sequer foi citado na 

assinatura do contrato, é uma contrapartida do município de 

quase 200 mil reais, o restante do valor é de deputados, que 

sequer foi citado, este mesmo deputado que traz outra emenda, 

para uma ambulância, Vereador Marcos, com duas macas, 

mais 250 mil reais. Se não corro atrás, a Santa Casa não está 

nem aí e a Secretaria de Saúde também não, porque a Santa 

Casa não se cadastrou no Ministério da Saúde e não poderia 

receber emenda, uma ambulância, o que o senhor tanto diz, 

aqui, com duas macas, deu certo, mais 250 mil reais e a esse 

mesmo deputado, que sequer é citado, passei a ele o vídeo, 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, ingrato, que não está nem aí e 

decide quais os problemas que chegam a ele, os que interessa, 

pois o que não o interessa, nem chega a ele. Não reelegeremos 

esse homem, chega! Chega de um homem que pensa somente 

em seus interesses, todos nós sabemos quais são eles: seus 

empreendimentos, está escutando, Secretário Edson?! Por que 

será que ele quer ser prefeito? Fica escondido lá dentro, na 

Pedro Botesi, aliás, quanto pagamos de aluguel? Sabemos. É 

esse o prefeito, gostei, Senhor Marcos, gostei de sua posição, 

o senhor é vereador 24 horas, é motorista de ambulância, da 

administração, porém é vereador e se o senhor não vem à 

tribuna e não fala, não faz o papel de vereador, por isso, 

parabéns, gostei de sua firmeza. Os internautas nos assistem e 

sabem que luta pela cidade, muito obrigada, senhor 

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

noite, vereadores e vereadoras, público presente, internautas 

que nos assistem, primeiramente quero cumprimentar a equipe 

do Tucura, por ser campeão, no dia de ontem, na copa em que 

leva o nome de nosso amigo Zito, como “Cinquentão”, 

ganhando de 2 a 1 da Vila Dias e foi, por sinal, um jogo muito 

bom, estava assistindo, quero parabenizá-los porque, 

realmente, a Tucurense, nesses últimos anos, vem 

conquistando tudo o que disputa. Quero também parabenizar 

ao Presidente Mané, por sua fala, pois não podemos deixar o 
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povo esquecer, que tudo isso que acontece com o palácio, é da 

legislatura passada, são dos vereadores que assinaram e deram 

o aval, logicamente que esta Mesa tem uma responsabilidade e 

tem que tomar uma posição, porém o problema maior, quem 

criou tudo isso foi o Senhor João Carteiro, o Senhor Dito da 

Farmácia e daí por diante, tínhamos seis vereadores que eram 

contra, com: Maria Helena, Cinoê, Jorge, Luzia e Luisinho 

Guarnieri, o restante todos foram a favor e essa foi a 

consequência da má administração, meus parabéns a vocês 

pela posição, tem de se tomar uma posição e resolvê-la, vocês 

estão fazendo para a resolução do problema. Fui surpreendido 

essa semana, pelo Senhor Welington Torres, com uma 

postagem que ele fez, do jornal A Comarca, em 2013, 

constando uma matéria sobre mim e a candidata a prefeita, da 

época, Flávia Rossi: “Justiça condena Flávia e Moacir à 

prisão”, mentira e o que houve? Houve, sim, uma fala do 

deputado que coordenava nossa campanha e o promotor nos 

intimou, porém fomos absolvidos por calúnia e difamação 

durante a campanha de 2012, o jornal é de 2013, eles apagam 

as datas e colocam lá que: “a justiça condena Flávia e Moacir 

à prisão”, pare com isso, Senhor Ricardo Brandão, isso é tudo 

coisa mandada. Outra coisa, Welington Torres não tem 

capacidade para escrever o que escreveu e não é ele, não, é a 

turma de Ricardo Brandão que está fazendo isso e temos 

documentos totalmente diferentes, aqui consta como calúnia e 

difamação, não envolve dinheiro, não houve prejuízo ao erário 

público, foi uma fala infeliz de nosso deputado, que 

coordenava nossa campanha e que, logicamente, eu e Flávia 

éramos responsáveis por ela, mas fomos absolvidos, foi uma 

palavra colocada no momento da fala do deputado que gerou 

tudo isso, porém não houve prejuízos e erários para o 

município, como aconteceu na época do Banespa, que houve 

prejuízos e benefícios à terceiras pessoas, com prejuízos em 

erários públicos, o que é totalmente diferente. Pode continuar 

colocando aqui “Moacir e Flávia condenados”, porém é 

mentira, mais uma mentira do nosso candidato, que se diz 

candidato a prefeito e não pode administrar a cidade de jeito 
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nenhum, porque é mentira em cima de mentira, sei 

principalmente quem escreve e são duas pessoas ligadas ao 

Governo Stupp, que lá na frente veremos as consequências e 

colocarei o nome dessas pessoas, que se acham e ficam as 

escondidas, falando o que querem, porque acham e pensam 

que ninguém sabe quem são, pois eu sei quem são essas 

pessoas, que continuam fazendo o papel, continuam fazendo 

campanha e tem “rabo preso”, porque participou do governo 

de Stupp, são essas pessoas que querem fazer a política de 

Mogi Mirim, uma política séria e honesta, não conseguem 

levar à população a honestidade, a transparência. Está aqui o 

jornal A Comarca, de 2013, com a seguinte matéria: “Justiça 

condena Flávia e Moacir à prisão, por calúnia e difamação”, 

mentira! Ricardo, tome vergonha na cara, rapaz, lá na frente 

citarei as pessoas que estão fazendo isso, porque sei quem são. 

Obrigado”. Com a palavra, Vereador Orivaldo Aparecido 

Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros da Mesa, 

caros senhores vereadores, público presente, povo de Mogi 

Mirim que nos assiste via internet, boa noite. Hoje quero 

apresentar aqui, para a população de Mogi Mirim, o que é esta 

Câmara Municipal, esta legislatura de 2017 a 2020, esta 

legislatura que vem batendo recordes de trabalho, em prol da 

população mogimiriana, com vereadores que trabalham para o 

povo de Mogi Mirim e que não dormem, contra fatos não há 

argumentos, por isso apresento números: de janeiro de 2017, 

até novembro de 2019, foram 3.797 indicações e o que são 

elas? São solicitações da população, é a demanda da 

população, pedindo: para que tapem um buraco de rua, para 

que faça a limpeza de uma praça e reformas. Os requerimentos 

de vereadores, apresentados nesta Casa, até a segunda-feira 

passada foram 1.753 requerimentos, pedindo: informação ao 

Executivo, à administração; projeto de decreto legislativo dos 

vereadores: 61 projetos; projeto de lei dos vereadores: 152 e 

posso mencionar dois aqui: o projeto de lei que foi decretado 

em Mogi Mirim e tornou-se lei, em não poder mais soltar 

fogos de artifícios com estampidos, para proteger nossos 

animais, para proteger as crianças autistas, as crianças 
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deficientes; o projeto de lei, apresentado nesta Casa, sobre a 

carteirinha do autista, estabelecendo todas as normas de 

procedimentos para os autistas; projeto de emenda à lei 

orgânica dos vereadores, com dois projetos; projetos de leis 

complementares dos vereadores, com nove projetos; projeto 

de resolução dos vereadores: nove, também. Esta Casa, com 

uma oposição combativa, fazendo seu trabalho de fiscalização, 

com vereadores de situação que também faz o seu trabalho, 

por isso esta legislatura entrará para a história e acredito que 

até o dia 31 de dezembro de 2020, seremos recordistas, em 

apresentar, nesta Casa, a demanda da população de Mogi 

Mirim, apresentando projetos, requerimentos, indicações, 

vindo ao encontro do anseio da população mogimiriana. 

Senhor presidente, em minha próxima fala, farei a 

complementação do restante, muito obrigado”. Com a palavra, 

Vereador Samuel Nogueira Cavalcante: “Boa noite, senhor 

presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, público presente 

que nos prestigia no dia de hoje e internautas. Minha fala é 

bem tranquila, senhor presidente, pois, há aproximadamente 

dois meses o jornal noticiou uma enxurrada de denúncias 

sobre o esquema de rachadinhas, atestados, até aí, normal, 

porque chega perto do período eleitoral isso acontece mesmo. 

Eu tinha um assessor e por um motivo estratégico achei 

melhor exonerá-lo, compreendo que a pessoa fica chateada, 

triste e fala pelos corredores, bom, foi aberto uma Comissão 

de Ética e na sexta-feira protocolei minha defesa na Comissão 

de Ética, quebrei meu sigilo bancário e coloquei a disposição 

dos vereadores, para que vocês analisem e solicitei a quebra 

do sigilo bancário de meu ex-assessor, que afirmou no jornal 

A Comarca, que ele vivia com 10% do que ele ganhava, os 

90% ele devolvia, então que ele prove. Quanto a isto, é muito 

tranquilo, não tinha outra fonte de renda, ele vivia com R$ 

500,00, com um carro zero, pagando faculdade das duas 

filhas, casa, viagens, porém, até aí tudo bem, por existe esse 

desconforto, é normal, Vereadora Maria Helena Scudeler de 

Barros, desconforto existe em toda denúncia e lembro-me 

quando a senhora foi denunciada por tentar coagir os eleitores 
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na porta do colégio, a promotora perguntou: o que é isso, 

vereadora? Boca de urna é desconfortável, eu lembro, muita 

gente passa por um monte de coisas. Lembro-me quando a 

senhora brigou para levar a UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento, lá para cima, e agora está brava com a saúde, 

são desconfortos populares que enfrentamos, concorda, ex-

líder do governo? Faz parte. Porém, o que chamou minha 

atenção, senhor presidente, não foi isso, pois o que me 

chamou a atenção foi o denunciante, quem fez a denúncia, 

porque até então achava que tinha sido meu ex-assessor, mas, 

não. Pasmem, aqui a maioria sabe que atendo alguns meninos 

e os ajudo, outros eu interno, outros tento lota-los de algum 

outro lugar, arrumo emprego, porque vim de um família muito 

humilde, pobre, acho que Alexandre é o que me conhece a 

mais tempo e em seguida a ele acho que é Fábio Mota, pois 

trabalhava beneficiando arroz para ele, quando eu tinha 

aproximadamente 14 anos, para ele e para a família dele, 

quero ler algo para a senhora, vereadora, e para todos que 

estão presente, pois é muito interessante. Meu denunciante, 

em uma rápida pesquisa de Facebook, afirma que nasceu em 

Natal, fui procurar e é mentira, ele nasceu no sertão do Seridó, 

uma cidadezinha. Afirma também que foi diretor pessoal na 

Câmara de São Fernando, mentira; que foi diretor geral, na 

Câmara de Desterro, na Paraíba, mentira, pois seu nome não 

consta na folha de pagamento. Afirma que foi diretor geral, da 

Câmara de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte, 

mentira; ele foi chefe de gabinete na Câmara de Ouro Branco, 

ele é locutor radialista; ele foi tabelião substituto, no Cartório 

em Rio Grande do Norte, mentira, há certidão do cartório, 

aqui, constado que esse funcionário nunca atuou lá. Ele é 

formado em gestão pública, pela Fundação Ulysses 

Guimarães, do Rio de Janeiro, mentira, pois mal terminou o 

ensino médio, alega também que é formado em administração, 

na instituição de ensino: Faculdade Católica Santa Terezinha, 

mentira, nunca nem fez matrícula. Soninha, pasme, ele é 

investigador criminal desde 2013 e o que temos aqui, uma 

denúncia de quem? De um bandido, de um irresponsável, que 
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vive em denegrir a imagem das pessoas, um menino que está 

aqui, na Câmara, pedindo comida esses dias, pedindo roupas, 

sapatos, que não tem residência própria e vive de favor no 

quartinho dos fundos, aqui no Jardim Brasília. É essa pessoa 

que está denunciando, pasmem, o jornal então coloca na capa, 

fruto de uma incompetência jornalística, sem tamanho, na 

capa do jornal, está aqui, denúncia e as provas, todas 

contestadas, uma a uma e a quebra do meu sigilo, “ah, mas 

depositava mil reais e um dia antes eu sacava no banco, em 

dinheiro e deixava aqui”. Portal transparência, Vereadora 

Maria Helena, de todos os lugares que ele afirma que 

trabalhou, não existe o nome dele, fica perambulando de carro 

pela cidade e não tem carteira de motorista, estava trabalhando 

como UBER. Senhor presidente, para concluir: toda denúncia 

precisa ser investigada, mas precisa de seriedade, precisa-se 

de muita seriedade, porque é muito fácil difamar um vereador, 

na internet e como se corrige isso? Aquele cidadão ali, ao lado 

de Flávio, escreveu em um post de minha filha, de oito anos, 

esse irresponsável, mal caráter, o que é isso?! Quem é que zela 

por nossa integridade? Na semana passada vim tomar café na 

Câmara, quando entro na cozinha, o denunciante sentado na 

cozinha da Câmara! Volto na segunda fala”. Com a palavra, 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, presidente, 

Mesa, vereadores, vereadora, público aqui presente, pessoal 

que está nos assistindo em casa. Hoje quero falar sobre alguns 

assuntos, primeiramente é uma grande satisfação, a qual já foi 

falada aqui, na tribuna, sobre a lei dos fogos, uma lei de minha 

autoria, que foi sancionada e está regulamentada. Hoje, para 

quem solta fogos com estampidos, em Mogi Mirim, mais 

conhecido como rojão, a pessoa pode ser multada e pode ser 

multado por você, que está me ouvindo, ou seja, por qualquer 

pessoa comum, pois a lei está valendo. Duas pessoas que 

documentarem, por escrito, que virem alguma pessoa soltando 

fogos, pode protocolar na prefeitura e resultará em multa para 

a pessoa que soltou esses fogos. Se for uma pessoa comum, 

dentro de sua casa, serão R$ 2.000,00 de multa; se ela fizer em 

praça pública, será o valor de R$ 2.500,00 de multa; se for 
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uma igreja, se for em uma chácara, se for em uma festa, em 

um clube, o valor será de R$ 20.000,00 em multa, ou seja, não 

é para soltar fogos com estampidos. Assim como também se 

falou nesta tribuna, não é apenas os animais que serão 

respeitados, não, será respeitado o idoso, o doente, o autista, 

inclusive, hoje, a cada 59 crianças que nascem, uma é autista, 

isto é um número altíssimo, na área da saúde dizem que o 

número é ainda maior, pois o registro apresenta apenas 59, por 

isso o respeito deve ser para todos. Você, que está me ouvindo 

aqui, hoje, não espere o fiscal da prefeitura, não, pois você é o 

fiscal e mais, se de repente vocês virem soltar fogos em algum 

condomínio fechado, ou algum prédio, a multa irá para o 

prédio, no valor de R$ 20.000,00, se a administração do 

prédio não identificar quem é o morador que fez aquilo, a 

responsabilidade será do prédio todo e todo mundo pagará a 

dívida. Por isso, fico muito contente com a regulamentação 

feita pelo município, por nosso prefeito, que agora está 

valendo, era muito cobrada com relação a isso, por isso, hoje, 

soltar fogos com estampidos gera multa, sim, Mogi Mirim não 

tem mais essa liberdade, essa patifaria, falta de respeito com 

os moradores e com os animais, principalmente com os 

doentes. Queria falar também, senhor presidente, que o senhor 

fez o Requerimento nº. 616, sobre periculosidade aos 

servidores da administração direta e indireta que andam de 

motocicleta, quero lhe dar os parabéns, concordo com sua 

propositura e espero que seja aceito, porque foi uma indicação 

de uma minuta ao prefeito e torço para que seja concluída. Por 

que digo isto? Vi um colega daqui falando sobre a saúde, 

perfeito, pois acho que devemos falar, aqui, sobre o que temos 

conhecimento para defender, por isso quero falar sobre os 

policiais, quero falar sobre minha classe. Eu ando armada as 

24 horas por dia, a lei me obriga a andar armada, a agir em 

qualquer circunstância, este é meu dever e tenho um 

juramento para isso, mas, pasmem, não recebo periculosidade, 

sabia disto, Maria Helena? Ando com algema, distintivo, arma 

de fogo, prendo, coloco algema, tiro a liberdade de uma 

pessoa, ando de viatura, vou até o fórum e sento, cara a cara, 
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com o criminoso e testemunho o crime dele, é óbvio que 

depois o encontro no supermercado, junto com minha família, 

o que é um pouco desconfortável, não é?! Porém, nosso 

governador entende que não há periculosidade alguma, em 

minha função, ridículo, não é?! Sinto-me explorada, não 

somente eu, como toda minha classe de policiais, falarei mais 

para vocês porque já me irritou. Faço também plantão policial, 

trabalho a noite e aos finais de semana, estou em uma escala 

muito curta, com mais oito colegas, trabalhamos todos os 

finais de semana, quem é próximo a mim sabe disto, não 

temos adicionais noturno, sabem qual é a minha carga horária 

de trabalho, deste mês? Em uma época de festas? 222 horas, já 

quem trabalha na administração, durante o dia, sem precisar 

ficar acordado, sem perder o sábado e o domingo com a 

família, sem ter todas as suas noites de sono, trabalha 160 

horas, e o salário é igual ao meu. Sinto-me explorada junto aos 

meus colegas, somos plantonistas, a linha de frente da polícia, 

não me sinto respeitada e reconhecida por este governador. 

Espero que haja justiça, segundo ele, não seríamos a polícia 

melhor paga do Brasil? Estou aguardando essa reação dele, 

pois o Estado mais rico do país não tem condições de pagar, 

decentemente, seus policiais e isto não é diferente na classe 

dos policiais militares, não, quero dizer que essa reforma da 

previdência não é privilégio nenhum para nós, estão tirando 

mais direitos nossos. Enquanto a administração da Prefeitura 

de Mogi Mirim dá biênio e quinquênio, ele está lutando para 

tirar o nosso, por isso este é me desabafo. Obrigada, 

presidente”. Com a palavra, Vereador Tiago César Costa: 

“Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, vereadoras, 

público presente, imprensa e internautas, peço apenas 30 

segundos para mostrar uma coisa a vocês. Esta pequena 

goteirinha que há aqui e que acabei de mostrar, ela incomoda 

os vereadores, poderia cair em cima da mesa e molhar os 

papéis. Fui, nessa semana, em uma creche do Aterrado, se 

alguém for amanhã até lá, verá uma cachoeira dentro da sala, 

em que há livros e que as crianças estudam, isto na creche, e 

se for em uma escola, como a do CAIC, uma cachoeira na 
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sala, se for em outras creches, haverá água dentro das salas 

das crianças. Será que isso nunca incomodou o senhor prefeito 

e a Secretária de Educação? Com relação a cachoeira, que cai 

na sala da criança, que precisa ser dispensada da sala, para ir 

para casa. Será que o prefeito nunca se incomodou de deixar 

um raio-x, na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, que 

estava quebrado, deixando-o lá até hoje, faz cinco meses que 

fiz um requerimento e até hoje não tiveram a competência de 

colocar um raio-x para funcionar, em uma UPA. O Prefeito, 

competentíssimo, Carlos Nelson Bueno, que conhece a cidade 

de ponta a ponta, há 12 anos, quer construir uma nova UBS – 

Unidade Básica de Saúde, em 2035 essa UBS ficará pronto, se 

não fizer aditivo e mais aditivo, o povo pagando, dizendo que 

logo sairá, ele estará aí, falando que na próxima eleição será 

candidato e que a UBS sairá. É uma incompetência, do 

tamanho que ninguém mostra, o que o Vereador Marcos 

Gaúcho falou, hoje, na tribuna, sábado a noite, estava sentado, 

em um churrasco, em uma confraternização, um paciente da 

UPA me liga, desesperado, dizendo: “Tiago Costa, corre aqui, 

pois o médico está dormindo e isso aqui está lotado, o médico 

não está atendendo os pacientes. Pelo amor de Deus, o povo 

está doente e ninguém o atende”, os incompetentes deixam o 

médico dormir, os incompetentes deixam o raio-x quebrado, 

sem instalação, cinco meses para instalar e até hoje, nada. Os 

incompetentes deixam cachoeira na sala de crianças, nesta 

semana, Vereadora Maria Helena, Vereador Moacir e eu, 

fomos também na creche “Michele Lucon”, na Vila Dias, 

lotado de pombos e suas fezes, por todo lado, e as crianças 

estudando nas salas, embaixo disso, o chão cheio de fezes de 

pombos, onde está a vigilância sanitária, mandada pelo 

prefeito? Que não vê o que ocorre, que as crianças correm 

risco nesses locais, onde está o Ministério Público, o qual já 

denunciei, que não enxerga isso que ocorre com as crianças?! 

É muita incompetência de um governo, que diz estar 

preocupado com o cidadão, mas não está, nada, pois se 

estivesse preocupado com o cidadão, estava atendendo a 

população com médico competente, estava fiscalizando a 
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UPA, não deixando médico dormir o tempo inteiro, enquanto 

o povo espera por atendimento, já tinha instalado esse raio-x 

lá dentro, levando cinco meses para instalar um raio-x. Pega 

então nosso dinheiro e o rasga, porque, não reforma escola, 

não reforma creche, não reforma posto de saúde, não investe 

na UPA, não contrata médico, não faz exame, e quer que fala 

o que? Que está tudo bem? Que está tudo bonito e que o 

homem acertou a cidade?! Acertou: asfaltando o centro; 

perseguindo empreendedor, que não é dele; criando 

dificuldade, para vender facilidade; criando a cidade para os 

amigos do rei. Enquanto isso, em Mogi Mirim, o povo “paga o 

pato”, porque o imposto é alto, tudo é caro nesta cidade, 

como: IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, CIP – 

Contribuição de Iluminação Pública, aluguel, tudo o que se 

tem aqui é alto, é caro, e o retorno para o cidadão? Que nos 

ligar à meia noite, para falar que há médico dormindo? ” Onde 

está a Secretária de Saúde? Que é a mesma da Educação?! 

Fica aqui para a reflexão, senhor presidente, muito obrigado e 

boa noite”. Com a palavra, Vereador André Albejante Mazon: 

“Boa noite a todos, público presente, pessoal que está 

acompanhando pela internet e nobres pares. Essa semana 

estive em Piracicaba, em um evento militar, com a desativação 

da 10ª Delegacia Militar, o evento ocorreu em Piracicaba e 

estive lá porque, junto a desativação, o delegado dessa 

delegacia, Tenente Fagundes, meu amigo pessoal, pastor, 

esteve há tanto tempo aqui, em Mogi Mirim, no tiro de 

Guerra. Nesse evento fiquei maravilhado com algumas coisas 

que vi, primeiro com o reconhecimento que tem o Tenente 

Fagundes, pois quem o conhece sabe, que é digno de todo o 

reconhecimento, foi bonito de ver. Havia prefeitos e 

representantes de 13 cidades, para acompanhar a desativação, 

o sargento assumiu agora a 11ª Brigada de Infantaria Leve, em 

Campinas, está muito feliz pois agora está mais perto de Mogi 

Mirim, segundo ele, agora, ele conseguirá dormir na cidade, 

com a família, coisa que ele não fazia. O que me deixou 

maravilhado é que conhecia um mogimiriano nesse evento, 

um mogimiriano exemplar, acho que esta Câmara, inclusive já 
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comecei a estudar sobre isto, precisamos de alguma medalha, 

algum reconhecimento para alguns casos específicos, de 

pessoas que enobrecem a cidade, como na área de ciência, 

militar, qualquer que seja a área. Esse cidadão é: Jonatas 

Matheus Dias e Silva, o Aspirante Dias, fez o tiro de Guerra 

em 2003 e formou-se como primeiro colocado, foi o melhor 

naquele ano, mas o seu melhor era apenas o começo. O 

Aspirante Dias fez o EsPCEx – Escola Preparatória de 

Cadetes do Exército, e formou-se em primeiro lugar, não 

contente foi fazer Agulhas Negras, quem conhece sabe que é o 

vestibular mais concorrido do Brasil, Centro de Excelência, 

ele entrou e formou-se neste ano, em primeiro lugar da turma, 

de comunicação na EsPCEx. Recebeu a Medalha “Marechal 

Hermes” em um evento, recente, com a presença de nosso 

Excelentíssimo Presidente Jair Bolsonaro, para prestigiar esse 

fato, filho desta terra, deste chão. Por isso não poderia deixar 

de falar aqui e dar meus parabéns ao Aspirante Dias, dizer 

sobre o orgulho em saber que você é filho desta terra, sendo 

mogimiriano. No evento, em Piracicaba, vi que era para eu ter 

muito orgulho, porque, dentro de 25 anos, muito 

provavelmente, Mogi Mirim teria um general, pois o currículo 

dele é digno de generalato, é uma honra muito grande para 

uma cidade em ter um general do exército. Muito sucesso, 

Jonatas, Aspirante Dias, que Deus ilumine sua carreira militar 

e que você vá muito longe, e não posso deixar de falar, cria de 

nosso Tenente Fagundes, pois tudo começou com ele, aqui, no 

Tiro de Guerra, que ajudou a criar isso. Parabéns, Fagundes e 

Aspirante Dias, Deus abençoe sua carreira no Exército. Queria 

também falar de UPA – Unidade de Pronto Atendimento, 

agora, mudando completamente o assunto, pois também tive 

um problema na UPA, recentemente, nessa semana, pois um 

cidadão foi até a UPA, porque sofreu um acidente no trabalho, 

foi até a UPA com muita dor no pé, com suspeita de tê-lo 

quebrado. O rapaz foi liberado com remédios para dor, não 

fizeram chapa, nem nada, ele chegou em sua casa, ainda com 

dor, pois o remédio não fez efeito, no mesmo dia voltou à 

UPA e pediu por um raio-x, disseram que ele não precisava 
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fazer um raio-x, ele seguiu com muita dor, um amigo dele 

então me ligou, fui até a UPA com ele e parece que mudou, 

quando cheguei até lá decidiram fazer o raio-x, não sei se o 

médico mudou alguma coisa, por estar ali, mas fizeram, 

mandaram-no para a Santa Casa para fazer o raio-x lá. Feito 

isso, ele retornou ao médico, o liberaram com os mesmos 

remédios porque não tinha nada, no dia seguinte o pé dele está 

inchado e ligou para mim novamente, dizendo que não era 

possível, pois alguma coisa tinha no pé, pelo tamanho que 

estava, fui então até o rapaz, conversamos e foi decidido que 

faria na esfera privada, no Hospital 22 de Outubro, para fazer 

o raio-x. Pasmem, o pé estava quebrado e não foi pouco, uma 

fratura séria, que passou somente com remédios para dor, no 

primeiro momento, no segundo momento, mesmo com o raio-

x, não sei nem se esse médico viu o raio-x, acho que não deve 

nem ter visto, porque não é possível. O descaso, ocorrido com 

a população, na UPA, é uma vergonha. Bem, é isso, uma 

semana abençoada a todos, um abraço”. Com a palavra, 

Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite a todos, meu assunto é 

sobre uma das minhas bandeiras, desde o início de meu 

mandato, digo que a principal, ligada ao meio ambiente, ao 

esporte, ao lazer, a qualidade de vida, refiro-me ao Zerão, ao 

Complexo do Lavapés. Cobrei por incansáveis vezes e agora 

surgiu resultados, como por exemplo: a ciclovia foi 

recuperada, o desassoreamento do lago, a poda do mato, a 

recuperação das lixeiras, a revitalização do Teatro de Arena, 

entre outros itens, como: mais segurança para aquele local, a 

ampliação do atendimento, do banheiro público. Quando 

trazia para que salvássemos o Zerão, demorou, porém, está se 

realizando, critiquei muito e cobrei demais o necessário, hoje 

se realiza e estão fazendo. Críticas no momento certo e 

agradecimentos também, não podemos ser ingratos, por isso 

quero agradecer a administração atual, aos gerentes, 

responsáveis por aquela área, muito obrigado, pela população. 

Muito obrigado para todos os atletas, para todos que praticam 

alguma atividade física e algum esporte naquele local, pois o 

que mais exijo e cobro, seja qual for a administração, é a 
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qualidade de vida à população de Mogi Mirim. Podem falar o 

que quiserem, mas, o cartão postal de Mogi Mirim, é o Zerão, 

tenho que agradecer a todo o esforço, que depois de tempos 

cobrando, ainda há muito o que fazer e continuarei cobrando, 

muito, mas o ponto de partida, esse pontapé inicial, foi dado, 

reconhecido e entendido pela administração, que é um local de 

qualidade de vida para a população de Mogi Mirim. O 

Vereador Cinoê continuará cobrando e lutando por melhorias, 

não somente no Zerão, mas em bairros da periferia, também 

em Martim Francisco e na zona rural, que precisam de 

melhorias, por isso fica aqui essa bandeira: “vamos salvar o 

Zerão? ”, que continuará, e um lembrete: depois que foi 

recuperado, o papel da população é de cidadania, de 

conservação, de preservação, porque não adianta nada a 

prefeitura ir lá para recuperar e os vândalos passarem e 

detonar tudo. Se vocês, cidadãos de bem, observarem algum 

tipo de vandalismo, liguem: 3806-3193, para a guarda 

municipal. Boa noite e obrigado”. Com a palavra, Vereador 

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

público presente, população que acompanha pela internet, 

funcionários da Casa e jornalistas, é uma satisfação estar aqui, 

nesta última sessão ordinária, do ano 2019. Senhor presidente, 

também fiquei com muita raiva com os últimos noticiários da 

internet, até pela forma como foi colocado, porque, cobrar, 

todos devem, a população tem que cobrar, mesmo, como 

cobrou por muitos assuntos, mas, recapitulando, senhor 

presidente. No início de 2017, quando o Senhor Jorge era o 

presidente, eu também fazia parte da Mesa, juntamente com 

Vereador Robertinho, com o Vereador Marcos Gaúcho e com 

nosso saudoso Chupeta. Fizemos uma reunião, no começo, em 

fevereiro e estávamos com problemas de engenheiro, conto 

essa história porque, tudo o que foi decidindo, os presidentes 

sempre tiveram o cuidado de passar para os vereadores e em 

uma reunião, havia vários vereadores e foi sugerido se 

contratava, ou se pegaríamos o engenheiro da prefeitura, nessa 

reunião foi decidido que fosse um engenheiro da Prefeitura 

Municipal. O projeto demorou para chegar à Mesa Diretora, 
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para o senhor presidente da época, Senhor Jorge, de imediato, 

quando chegou, foi aberto a todas as licitações, o pregão, tudo 

necessário, porque já o queríamos, era uma vontade desta 

Câmara Municipal, desta legislatura, para sair no primeiro dia, 

não é verdade, Senhor Jorge? No dia 1º de janeiro, na posse, 

se pudesse, já faríamos em outro lugar, para reformar aqui e 

podermos vir para cá. As obras daqui ficaram lentas, não 

estava no prazo, assumiu a nova Mesa Diretora, com o Senhor 

Presidente Manoel, juntamente com: Gebê, André; eu 

Robertinho vínhamos da Mesa passada, foi o primeiro ato, até 

antes de assumir, reunimos com Jorge para passar sobre tudo o 

que estava acontecendo, para que déssemos continuidade e 

também fizéssemos cobrança à empresa. Fora a tudo isso, 

pessoal, em outubro, se não me engano, recebemos um 

documento do Tribunal de Contas da União, no qual 

considerou irregular, o contrato de aluguel, pedindo por nossa 

saída imediata, na época Jorge era presidente, respondendo 

que estávamos realizando a reforma neste prédio e assim que a 

terminasse mudaríamos, foi o que aconteceu. Ocorreu uma 

movimentação dos vereadores par acompanhar, pois todos 

queriam sair do prédio de lá para vir para cá e finalmente 

terminou, apenas um vidro quebrou, na hora de tirar a letra 

que estava no prédio, escrito “Câmara Municipal”, foram 

quase 30 dias para fazer o processo licitatório, por isso não é 

simples, gente, não é só chegar e: “vamos comprar tinta e 

pintar”, ocorrendo essa demora. O que mais me estranha é 

que, às vezes, na internet, vejo que o pessoal quer até defender 

o proprietário daqui, parece que o negócio inverteu, parece 

que o errado é a Câmara, como paga-se uma multa, sendo que 

o contrato foi considerado como irregular, pelo Tribunal de 

Contas?! Se o presidente, ordenador da despesa, pagasse a 

multa, com toda certeza ele teria um grande risco de devolver 

esse dinheiro, porque o Tribunal apontou que estava irregular, 

isso considerado anteriormente, com a defesa e tudo mais, já 

foi uma decisão do Tribunal de Contas. O que o presidente e a 

Mesa fizeram, então? Submeteu à Justiça, para que decidisse 

se pagaria a multa, ou não, os aluguéis que foram pagos, que 
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não foram usados, é pelo seguinte motivo: quando se deixa o 

imóvel, deve-se deixar o imóvel da maneira inicial quando 

ocupou-o, porém não fazemos isso da noite para o dia, no 

poder público, pois deve-se fazer licitação, aconteceu também 

na hora de tirar o vidro e ele quebrar, a questão é que 

empecilhos aconteceram, porém esta Câmara Municipal, como 

diz o próprio Vereador Magalhães, está fazendo história, 

gente, não só isso, é a Câmara, já fiz uma pesquisa dentro da 

prefeitura, é a que trouxe mais recursos e emendas para a 

cidade. Por conta disto, mostramos que não estamos para 

brincadeira e apesar de existir algumas divergências, que faz 

parte da política, conseguimos mostrar uma união, nesse ano 

que viemos, desde 2017, aqui foi nosso primeiro objetivo, de 

todos os vereadores e foi, com certeza, objetivo desta 

presidência, da qual não tenho dúvidas do esforço de Manoel 

Palomino, com Gebê, André, Robertinho e eu, assim como 

todos vocês, porque isso aqui é uma conquista nossa, de 

termos saído de lá e deixado de pagar esse aluguel. Parece que 

agora querem defender o proprietário daqui, estão de 

brincadeira, viu, presidente?!” Com a palavra, Vereador Fábio 

de Jesus Mota: “Boa noite, senhor presidente, Mesa, nobres 

vereadores e vereadoras, público aqui presente, imprensa e 

internautas, hoje venho a esta tribuna para falar sobre a 

Indicação nº. 911, de minha autoria, sobre a reconstrução de 

uma passarela, no córrego Santo Antônio, que, praticamente, 

já está dentro do valo do córrego. Quero pedir também, senhor 

presidente, quando cheguei a esta Casa, fui surpreendido, pois 

existia uma outra indicação do mesmo problema, por isso acho 

que a Mesa, não sei quem, precisa passar um pente fino, pois 

quando vou fazer uma indicação, um requerimento, tenho todo 

cuidado e peço à minha assessora para que ela olhe, para ver 

se não há um outro vereador que já tenha feito, é sinal de que 

há mais vereadores preocupados com as causas da cidade. 

Inclusive fui fazer um requerimento, nobre Vereadora Maria 

Helena Scudeler, sobre a identificação do veículo que faz a 

parte de reparos, na iluminação pública, minha secretária falou 

que a nobre vereadora já havia feito, pois fui questionado 
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nessa semana, por várias pessoas, porque nenhum caminhão, 

que cuida da iluminação pública, tem identificação do 0800, 

por que isso, Secretário de Serviços? Deve-se ter, pois a 

população paga a CIP – Contribuição de Iluminação Pública, e 

precisa do 0800 para ligar, já que toda hora dá ocupado, por 

isso quero saber o motivo, nobre vereadora, para que a 

senhora cobre, já que a senhora fez essa solicitação e até 

agora, nada. Deve-se identificar, pois é um veículo público, 

tem de ser identificado, sim, com o número do 0800, para que 

a população veja que a prefeitura executa os serviços, porque, 

ela vai alertar ao 0800, quando acontecer algum problema na 

iluminação de sua casa e terá e saberá onde deve ligar. Não sei 

o que está acontecendo, há algo de errado, porque até agora 

esses veículos da iluminação pública não foram identificados, 

por isso, senhor presidente, peço, por gentileza, para que faça 

um pente fino nas indicações, que acaba tornando-se algo 

chato, pois um vereador faz, o outro faz, também, que tome 

esse cuidado e que o mesmo não se repita. Muito obrigado, 

senhor presidente”. Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente 

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

senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, público 

presente e internautas. Estamos aqui para nossa última sessão 

ordinária e geralmente nesse espaço da sessão, nós usamos 

para o expediente do dia e deixamos a explicação pessoal 

sempre para a segunda fala, como não sou muito de ficar 

colocando no papel, as coisas que a população me pede, me 

vejo na obrigação de usar esse espaço da sessão, para fazer 

alguns agradecimento, inclusive, de serviços que são 

prestados para a população, por pedidos que eu faço 

pessoalmente, porque entendo, já disse isto várias vezes, 

quando fazemos requerimentos, que as vezes demora de três a 

quatro meses para ser respondido e quando o é, a indicação 

não sabemos quando vem, então prefiro, dependendo da 

necessidade, fazer esses pedidos pessoalmente. Por isso, quero 

agradecer ao Leonardo Ferreira da Cunha, Gerente 

Administrativo da Secretaria de Saúde, e ao Bruno Sigrist, 

Coordenado do setor de transporte, que entenderam uma 
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necessidade. Estamos sempre criticando, mas, quando é 

necessário, temos que cumprimentar, claro que todo o serviço 

que é prestado à população, nada mais é do que a obrigação 

do servidor público, concordo plenamente, porém, neste caso 

específico, o cidadão, mogimiriano, munícipe, está com 

câncer e precisa fazer radioterapia e apesar da doença 

detectada nele, continua trabalhando, porque ele é autônomo, 

ele precisa trabalhar e ele ainda se sente com condições para 

trabalhar. O que ele faz? Ele conseguiu que essa radioterapia 

fosse feita em São João da Boa Vista, no período noturno, 

porém a prefeitura não cede, ou até então não cedia, o veículo 

para que fosse a noite, apenas durante o dia, ocorreu uma 

conversa, conversamos também e houve um acordo de que 

será feito esse trabalho, sim, ele será atendido e será 

conduzido a cidade de São João da Boa Vista, para fazer a 

radioterapia, por isso quero, mais uma vez, agradecer ao Léo, 

o Leonardo Ferreira da Cunha, e ao Bruno Sigrist. Hoje, 

conversando com Léo, que me avisou e comunicou que aquela 

ambulância, a qual faz dois anos que buscamos, a nota fiscal 

sai amanhã, a ambulância está pronta, ela deverá estar aqui na 

cidade até sexta-feira, claro que depois dependerá da 

burocracia de seguro, emplacamento, mas ficará à disposição 

da cidade e acredito que seria um presente de natal, para a 

população que precisa de saúde. Também quero agradecer ao 

Secretário Zé Paulo, por atender a um pedido, não meu, mas 

dos moradores da Rua Aruak, no bairro Mogi Mirim II, o 

pessoal me procurou, mandaram fotos e a rua, realmente, 

estava escura, pedi então para que ele fizesse o serviço, pois 

chegará o fim do ano, com natal e um quarteirão todinho 

escuro?! O serviço foi feito e os moradores ligaram para mim 

para agradecer, o que é muito legal. São serviços que este 

vereador procura fazer para a população, que às vezes não 

registro, mas, um dia, sentado no gabinete do prefeito, a 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros falou para mim: 

“não se preocupe com o papel, o povo sabe quem faz”, a 

senhora lembra-se disto? Estávamos no gabinete para uma 

reunião com o prefeito. Por esse motivo, também entendo que 
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a população saiba quem trabalha, ela sabe quem está aqui para 

defender o povo e direi, Vereador Tiago Costa, que me sinto, 

não tem como explicar minha insatisfação, em ouvi-lo por 

praticamente três anos, dizendo que tem goteira nas escolas, o 

senhor não está errado, errado está quem não faz. Não consigo 

entender, em um período de três anos, um vereador, vem aqui 

e usa a tribuna e bate na mesma tecla: “olha, tem goteira”, isso 

por três anos, acho que dava para colocar no orçamento do 

ano que vem, do ano seguinte, nem que fosse feito aos poucos, 

pois sabemos que isso é necessário e isso é irritante, para 

quem está aqui, para quem presta atenção em que cada 

vereador fala e isto irrita, mas não acontece porque ele insiste, 

mas porque não se faz, são coisas simples de serem resolvidas 

que a administração precisa fazer. Na escola Sinhazinha fui o 

primeiro, se não me engano, foi o primeiro requerimento que 

fiz, tenho guardadinho comigo, fui até lá, filmei, fiz foto, fiz 

tudo, foi meu primeiro requerimento como vereador, em 2017, 

a Secretária de Educação me disse o seguinte: “vai fazer, 

calma que vai fazer”, passou quase dois anos e está fazendo, 

foi o primeiro requerimento que fiz, por isso que digo, é o 

requerimento, os fazemos e demora muito tempo para ser 

resolvido, por isso faço esses agradecimentos aqui, hoje, de 

dois atendimentos que foram feitos. Continuo a dizer: 

senhores secretários, sejam, no mínimo, criativos, para que 

não passemos o ano de 2020, novamente, ouvindo o Vereador 

Tiago Costa falar, em toda sessão, sobre onde está caindo 

água, se me irrita, no bom sentido, de que tem que fazer, será 

que não irrita os secretários? Não é possível que ninguém 

coloque a mão na consciência e pense: “dá para resolver”, pois 

eu acho que dá para resolver. Não sou secretário, não sou 

engenheiro, porém acho que dá para fazer. Obrigado, 

senhores”. Com a palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi 

Júnior: “Boa noite, senhor presidente, membros da Mesa, 

senhores colegas vereadores, vereadoras, munícipes e 

imprensa, gostaria também de falar sobre alguns assuntos, 

nesta última sessão ordinária, um deles é referente, inclusive, 

a uma publicação do jornal A Comarca, deste final de semana, 
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sobre a Rua Professor Antônio Galvão Cotrim, aqui, na área 

central do município, há alguns anos foi condenada pela 

Defesa Civil do município, acompanho esse processo, quando 

algum dos moradores de lá me procuraram, fiz um 

requerimento nesta Casa e tivemos a notícia, também pelo 

Diário Oficial do Município, pois houve a publicação da multa 

e da demolição, no último sábado, segundo a publicação 

oficial. Foram providências tomadas e tenho a notícia por 

Nelson, que hoje é o chefe da fiscalização, da Secretaria de 

Governo, que tão logo passe o prazo da notificação, que será 

demolida aquela casa, aliás, o que restou dela, porque é uma 

casa abandonada, em que os proprietários, por questões 

judiciais e por ter muitos donos, não tomaram conta e hoje ela 

é usada para questões não muito lícitas, trazendo um grande 

transtorno aos moradores da Rua Antônio Galvão Cotrim. No 

sábado fui chamado por alguns moradores do Murayama I, é 

um jardim próximo a minha residência, sempre caminho por 

lá, o Jardim Murayama I foi recém recapeado, acredito que 

não faz três meses, do recapeamento, que foi até um 

financiamento do Poder Público, para que pudesse recapear e 

pasmem, senhores vereadores, na Rua Antônio Pinto, por falta 

de canalização de água de chuva, o asfalto já está se 

deteriorando, próximo a Avenida 22 de Outubro. Fiz questão 

de passar o pé naquele asfalto e algumas pedrinhas brita já 

foram saindo, somente ao passar o pé, dá para notar também 

pelo sinal, de todo o asfalto que vai de desgastando, por conta 

do volume de chuva, pois se não existe galeria de água de 

chuva, no asfalto, automaticamente essa água passará por cima 

da via pública e se não há canaletas para direcionar essa água, 

entre a guia e o asfalto, passando por cima, ele irá danifica-lo. 

Já acionei o Vitor Coop, aproveitando que a empresa ainda 

tem garantias, para ainda durante um período, que se realize 

essa obra imediatamente, de canalização, para amenizar esse 

dano, que já está ocorrendo no Jardim Murayama I, o que é 

algo muito preocupante, que não pude fazer indicação e 

requerimento, porém encaminharei um ofício e por WhatsApp 

já encaminhei ao Secretário Vitor Coop, que já se manifestou, 
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dizendo que estará no local para averiguação. Falando em 

chuvas, teremos duas semanas de recesso, na prefeitura, o 

Vereador Gebê já colocou sobre a preocupação dos serviços 

essenciais e com as chuvas, lógico, há uma demanda maior, de 

limpeza, de espaços públicos, de tapa buracos, por isso nossa 

preocupação em reforçar, sei que estão se mobilizando para 

que haja um plantão, mas que a iluminação pública, o tapa 

buraco e a limpeza, não cessem um dia sequer, pois a cidade 

não pode, em um período de festas, ficar com cara de 

abandonada. Por isso precisamos e estamos, aqui, reforçando 

esse apelo, para que o município possa, nesse tempo maior do 

verão, de chuvas fortes, as estradas municipais também, 

precisarão de um reforço muito grande da administração 

pública, para os serviços essenciais, esse nosso apelo para que 

o Poder Público se prepare, principalmente no quesito de 

recolhimento de entulho, pois é no final do ano que as pessoas 

fazem a sua limpeza, cortando galhos, por ser um momento 

que se está em casa, que se fará o serviço em casa, na rua, na 

calçada, por esse motivo é preciso que o Poder Público se 

organize para atender a essa demanda, para que possamos ter 

um final de ano sem muitas reclamações, que costuma-se, 

justamente, nesse período, aumentar as reclamações, devido 

aos fatos que coloquei. Os dias úteis de serviços já são 

menores, em decorrência à chuva, precisa-se aproveitar mais 

os dias de estiagem e acelerar, com uma equipe extra, talvez, 

para realizar esses serviços e compensar os dias que chove. 

Obrigado, depois venho para outros assuntos”. Com a palavra, 

Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor presidente, membros da 

Mesa, vereadoras, vereadores, público presente, imprensa, 

internautas, boa noite a todos. Vim aqui, nesta tribuna, para 

agradecer nosso Secretário da Agricultura, Valdir Biazotto, 

que consertou duas pontes: uma na divisa de Conchal e outra 

no bairro Córrego Azul, a população agradece, porque, 

realmente, a estrada rural é um dos problemas mais sérios para 

o homem do campo. Ainda está faltando a reforma da ponte 

do córrego do Bairro Fundinho, o material de concreto foi 

providenciado e espero que em breve arrume também mais 
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essa ponte. Quer desejar a todos, aqui, um feliz natal, um ano 

novo com muitas realizações e com muitas conquistas, feliz 

ano novo a todos, boa noite”. Com a palavra, Vereador Luís 

Roberto Tavares: “Boa noite, senhor presidente, vereadoras, 

vereadores, público presente, pessoal que está assistindo pela 

internet, boa noite a todos. Hoje um boa noite em especial ao 

pessoal do Ginga e Art que está presente, mestre Dil, 

Ronaldinha, Donizete, pessoal mais antigo, discípulos do 

Mestre Celso Ouro Branco, boa noite a todos vocês, podem 

contar com meu apoio no projeto de lei, que será votado hoje, 

nesta Casa. Antes de falar aqui sobre os problemas do 

município, que a gente tem corrido atrás, gostaria de dizer aos 

vereadores, que não são os novos, os que já estavam sabem 

muito bem, mas os novos e a população, a imprensa que está 

aqui, hoje, fiz parte desta Mesa, anteriormente, antes também 

e acho que até antes, ainda, tem uma coisa que eu faço e 

Manoel Palomino sabe muito bem, é uma coisa que faço muito 

aqui, que é dar conselho, não sei se já o fiz para todos os 

vereadores, mas damos conselhos, aprendi com Major Daniel, 

em uma pequena conversa que tive com ele, que disse para 

mim: “Robertinho, não olhe para trás, mas fale o que tem atrás 

de você”, respondi que não sabia, foi então que ele responde: 

“nós enxergamos o que você não vê”, por isso que às vezes é 

bom ouvir e dar um conselho. Dei conselho para que assinou o 

Palácio de Cristal, aconselhei e me lembro até hoje, que disse 

para não assinar aquele contrato, porque seria o fim deles na 

política, falei para os quatro que assinaram e não me ouviram, 

hoje eles lamentam, acredito nisso, porque tentaram se 

reeleger e não conseguiram, dizem que conselho é bom, pelo 

menos o fiz, mas não quiseram ouvir. Depois houve uma luta 

para conseguir sair de lá e mesmo saindo, lembro até hoje que 

não fui, porque fecharam as portas desta Casa e fomos para lá, 

senão não tínhamos ido, meu assessor e eu. Voltando aos 

problemas, porque quem resolve os problemas é a prefeitura, o 

Poder Executivo, nós apenas levamos a ele o pedido da 

população. Horto do Vergel: a ponte está arrumada, só 

aguardo um documento da prefeitura para dizer que fizemos 
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aqui uma solicitação, para dizer como e quem a fez, até agora 

não sei se foi a prefeitura, se foi uma empresa contratada pelos 

moradores, mas estou no aguardo da resposta, porque o 

morador pergunta e não posso responder a ele, ainda, mas está 

bem arrumada, o trabalho ficou muito bom. A ponte da Rua 32 

do Parque das Laranjeiras: acabei de receber um vídeo, a 

mulher, com uma criança, não conseguiu passar por lá, pois 

com essa chuva que caiu agora a tarde, a água está passando 

por cima da ponte e amanhã, novamente, falarei com Vítor, 

para resolvermos definitivamente esse problema, porque há 

três vasões por baixo, três canos e apenas um foi arrumado, 

ele não aguenta, porque é muita lama que desce das ruas do 

Laranjeiras que estão em obra. Tem que se resolver, porque, a 

hora que morrer uma pessoa, escapamos de perder três 

pessoas, com o carro que foi levado pelas águas, graças a 

Deus não morreu ninguém, mas o carro do coitado teve perda 

total, o rapaz que mora em um sítio, lá em Mogi Guaçu, 

perdeu seu carro, receberá da prefeitura algum dia, porque 

expliquei a ele tudo o que deveria ser feito para ele ser 

ressarcido pela perda de seu carro. Neste final de semana 

participei de vários eventos de futebol, porém falarei depois 

em minha outra fala, porque passei de sexta-feira e quase não 

voltei em casa, de tanto que fui atrás para ajudar o pessoal da 

área do esporte. Gostaria de falar apenas que na sexta-feira foi 

assinado um contrato entre a prefeitura e a empresa que 

tomará conta do NIAS – Núcleo Integrado de Atividades 

Sociais, fiz uma publicação, coloquei o nome de Silvio Torres, 

a outra parte é do município, o entorno do NIAS terá também 

o orçamento impositivo, que coloquei ali, nas três quadras, 

para beneficiar toda aquela população, que precisa do esporte, 

há algumas pessoas reclamando, xingando no Facebook, mas 

sobre a verba pública, todos que estão aqui, os vereadores, a 

população e o pessoal da capoeira, que está aqui, a verba da 

saúde não pode ser gasta em obras, assim como a verba de 

obras não pode ser gasta na saúde, por isso a verba do esporte, 

que o prefeito injeta lá, não pode ser colocado, o pessoal pode 

xingar, mas, gostaria de melhorar em 100% a saúde de Mogi 
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Mirim, porém no NIAS terá uma verba de mais ou menos 200 

mil reais, que é a contrapartida, o meu orçamento impositivo e 

a verba que Maria Helena e Silvio Torres destinaram para lá. 

Por enquanto é só, boa noite a todos, depois volto para falar 

mais sobre esportes”. Não havendo mais oradores inscritos, o 

Sr. Presidente suspendeu a Sessão, às 20h12, conforme o 

disposto no Artigo 105, da Resolução nº. 276/2010 

(Regimento Interno vigente). Decorrido o interstício 

regimental a que se refere o citado dispositivo e depois de 

nova chamada nominal dos Srs. Vereadores, conforme o 

disposto no Artigo 112, § 1º, da já citada Resolução, ao fim da 

qual se constatou a totalidade dos membros da Casa, o Sr. 

Presidente deu por iniciados os trabalhos da "ORDEM DO 

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

TURNO ÚNICO: “ex-vi” do disposto no § 1º, inciso I, do 

Artigo 171 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei nº. 115, 

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

autorização para outorga de escritura definitiva de área de 

terreno objeto de doação à Empresa Serralheria Souza Mogi 

Mirim Ltda, e dá outras providências”. Parecer da Comissão 

de Justiça e Redação e Parecer Conjunto das Comissões de 

Exames de Assuntos Industriais e Comerciais; 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. 115/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito de 

Mogi Mirim); 2. Projeto de Lei nº. 139, de 2019, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre a regularização de 

construções irregulares e dá outras providências”. Parece 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de Educação, 

Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social; de Obras, 

Serviços Públicos e Atividades Privadas e de Finanças e 

Orçamento. Com 01 emenda aditiva do Vereador Fábio de 

Jesus Mota. Para discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra 

o Vereador Fábio de Jesus Mota: “Boa noite, senhor 

presidente, Mesa, nobres vereadores e vereadoras, público 

presente e imprensa. Venho a esta tribuna para discutir este 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

47 

projeto e como já fale, por duas vezes, que é de grande 

importância para a população, a respeito dos imóveis 

irregulares da cidade. Está presente, aqui, o Engenheiro Nieri, 

que sabe do que estou falando, pois, vários pedidos que temos, 

de pessoas que querem regularizar os seus imóveis, para fins 

de inventário ou venda. Aproveitando também, fiz essa 

emenda, prorrogando por mais seis meses, esse projeto que é 

de suma importância, peço a imprensa para que dê um 

destaque a este projeto, peço, também, que a prefeitura, por 

meio de sua assessoria, divulgue este projeto no Jornal Oficial 

e no site da prefeitura, pois é um projeto muito importante, 

senhor presidente. Peço aos nobres vereadores que 

acompanhem e votem essa emenda que fiz. Muito obrigado e 

boa noite”. Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: 

“Senhor presidente, boa noite. O projeto é, realmente, de 

extrema importância, por muitas vezes o pessoal queria 

regularizar seu imóvel e não conseguia, o que é possível por 

meio deste projeto, essa emenda do Vereador Fábio é 

pertinente, pois é um projeto que a cidade precisava, muitas 

pessoas queriam arrumar sua casa, pois estava irregular, não 

havia condições porque a prefeitura não permitia que se 

regularizasse. É um projeto que virá de encontro com o 

interesse da população mogimiriana”; (colocado a votos, em 

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

unanimidade, o Projeto de Lei nº. 139/2019, do Prefeito 

Municipal e emenda aditiva, do Vereador Fábio de Jesus 

Mota); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 3. Projeto de 

Lei nº. 142, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, 

“autorizando o Poder Executivo a englobar e retificar áreas 

doadas a empresas que especifica”. 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 a 

palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Senhores 

vereadores, sinto-me na obrigação de fazer um 

esclarecimento, aqui, sobre este projeto e de sua importância, 

na reunião das Comissões falamos bastante sobre isso. Há um 
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distrito industrial, José Marangoni, implantado na década de 

70, quando nem existia a lei de parcelamento do solo e 

acreditem, senhores vereadores, era em uma gleba de terra e 

hoje a matrícula é oriunda de uma gleba, somente, sem os 

loteamentos, os lotes. Ao longo da década de 70, 80 e 90, as 

doações foram feitas e muitas das empresas, até hoje, não têm 

suas escrituras, muitas já conseguiram, porém, muitas, 

também, contribuíram com o Poder Público, contratando 

profissionais, das quadras, se não me engano, que possuem 

denominações de letras, como: G e F, agora falamos sobre a 

H, que contrataram topógrafos e engenheiros, para poder 

acelerar e um dia ter essas escrituras, o loteamento, as áreas 

retificadas, conforme as exigências do cartório. É isto que ao 

longo do tempo foi feito, recentemente a quadra F, salvo 

engano, a qual votamos o mesmo projeto de lei, fazendo, 

conforme as leis de doação e conforme as áreas retificadas, 

agora, chegando a vez da quadra H4, faltando ainda a H1, 2 e 

3. Acho que, sobre este projeto, é importante destacar os 

empresários, principalmente aqueles que estão instalados na 

José Marangoni, sendo os mais antigos e acabamos de aprovar 

a outorga das escrituras para a Serralheria Souza, é 

importante, porque, a maioria dessas empresas são de 

mogimirianos, que lutaram durante décadas, para sustentar e 

fazer sua empresa rodar, lembrando que tivemos, em Mogi 

Mirim, a capital de móveis de aço, que hoje tiveram de se 

remodelar e fazer novas empresas. Hoje votamos e 

beneficiamos duas grandes empresas de referência: a Cortag e 

a Morecap, é importante dizer que são mogimirianos que 

construíram e faturaram aqui, em Mogi Mirim, trouxeram 

receita, renda, empregos, que mantém e merece essa atenção 

do Poder Público, apesar de que essa atenção do Poder 

Público precisou do apoio deles, porque, talvez, se não 

houvesse a contratação de profissionais e terem movimentado 

entre eles, cotizaram os custos entre eles, talvez hoje ainda 

nem teríamos essa oportunidade de votar este projeto. É uma 

valorização dos nossos mogimirianos, dos empresários 

mogimirianos, que posteriormente a esse recesso, até farei 
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uma sugestão, pois temos algumas áreas, que são motivos de 

doação e estão nesse distrito, para que possamos chamar a 

administração e discutirmos, bem a fundo, sobre o que se trata 

essas doações, o que está se regularizando, para vermos o que 

falta naquele distrito, porque é um distrito que merece uma 

atenção particular nossa, o que pudermos fazer para colaborar 

e melhorar as condições, pois existe muita coisa que podemos 

pensar, juntos, com o Executivo. Por isso peço e defendo a 

votação, e aprovação, deste projeto”. Com a palavra, Vereador 

Moacir Genuário: “Apenas quero fazer uma pergunta ao 

Nobre Vereador Gérson Rossi: os estudos para que esse 

momento chegasse passou por suas mãos no departamento 

jurídico da prefeitura? Foi você quem fez essa avaliação? Não 

foi? Está bem, obrigado”; (colocado a votos, em sessão de 

hoje, a Câmara aprovou, em turno unico, por unanimidade, o 

Projeto de Lei nº. 142/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção 

do Prefeito de Mogi Mirim); 4. Projeto de Lei nº. 146, de 

2019, de autoria do Prefeito Municipal, “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”. Parecer Conjunto das 

Comissões de Justiça e Redação; de Educação, Saúde, 

Cultura, Esporte e Assistência Social; 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. 146 /2019, 

do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 

5. Projeto de Lei nº. 147, de 2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, “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”. Parecer conjunto 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. 147/2019, do Prefeito 

Municipal); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 6. Projeto 
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de Lei nº. 148, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, 

“dispondo sobre prorrogação de prazos estabelecidos na Lei 

Municipal nº. 5.745, de 16 de dezembro de 2015, e dá outras 

providências”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação; de Exames e Assuntos Industriais e Comerciais; de 

Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social; de 

Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e de Finanças 

e Orçamento. Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra: 

“Excelentíssimo senhor presidente, membros da Mesa, 

senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente e 

imprensa, boa noite a todos. Boa noite ao Tiago Paquez Lucon 

e ao Tiago Kubo Mulari de Souza, Diretores do Resgate à 

Vida, bem-vindos à Câmara Municipal. Senhores, sobre este 

Projeto de Lei nº. 148/2019, estiveram presentes: Monica e 

Gustavo, os quais fazem parte da diretoria e da presidência do 

Resgate à Vida. Através da Lei Municipal nº. 5.745, de 2015, 

a Entidade Resgate a Vida recebeu, do Município de Mogi 

Mirim, em dezembro de 2015, a doação de terreno, localizado 

na Rua Projetada Alice Ciprino Coelho e Rua Joaquim Dias 

Guerreiro, no Jardim Panorama. A entidade deveria ter 

construído, no prazo de dois anos, um imóvel com o objetivo 

de ampliar o serviço de proteção especial, de alta 

complexidade, um serviço de acolhimento, a Casa Bom 

Tempo, o atraso, na prefeitura, para efetuar o alinhamento da 

divisa do perímetro doado, somados a falta de recursos da 

entidade, impossibilitaram a construção do referido imóvel, 

para regularizar a situação. O Poder Executivo solicita 

autorização legislativa para prorrogar o prazo, para a 

construção do imóvel, sendo: 12 meses para o início das obras 

e dois anos para concluí-la, a contar da efetivação da posse da 

propriedade do imóvel. Por isso peço a atenção dos senhores, 

para que possam colaborar com e entidade Resgate a Vida, 

aprovando este projeto de lei. Muito obrigado”. Com a 

palavra, Vereador Tiago César Costa: “Senhor presidente, 

nobres vereadores e vereadoras, também cumprimento aqui 

meu amigo de infância, Tiago Lucon, estudei com o irmão 

dele, Caio Lucon, é uma satisfação tê-los aqui, representantes 
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do Resgate a Vida, dessa entidade tão importante, recuperando 

nossos jovens e aqueles que estão em fase de reabilitação, com 

relação à recuperação as drogas, por isso é uma entidade 

muito importante para Mogi Mirim e até mesmo para nossa 

região, parte do meu orçamento impositivo, para o ano que 

vem, foi destinado a vocês cerca de 37 mil reais, que a 

entidade receberá já no ano que vem, sendo autoria de cada 

vereador daqui, para destinar às entidades que bem 

entendessem e que necessitaria. Tendo em vista o trabalho 

importante que vocês fazem, fiz essa destinação e com certeza 

aprovarei, votando favorável a esse projeto tão importante, 

pois sei que vocês são dignos desse apoio e de mais outros, 

que, se Deus quiser, virão a vocês. Parabéns a todos pelo 

excelente trabalho, espero que continuem resgatando os 

nossos jovens e aqueles que estão nas ruas, nessa dependência 

tão triste, que é da droga, que precisam de uma mão amiga, 

como a de vocês. Muito obrigado”. Com a palavra, Vereador 

Cinoê Duzo: “Boa noite a todos, na semana passada tivemos 

uma grande perda no combate às drogas, no combate àquelas 

pessoas que, não cabe a nós julgarmos, mas, perdemos um 

grande guerreiro, como Padre Haroldo, um grande guerreiro 

que deixou, já disse, aqui, semeou e vocês entenderam e 

continuam com o trabalho dele, pode ser um trabalho de 

formiguinha, porém, uma vida salva já vale a pena. Todas as 

pessoas que trabalham nessa causa, da recuperação das 

pessoas, que tiveram algum problema com as drogas, tem meu 

respeito e minhas orações, porque são pessoas de Deus, mais 

uma vez, que o exemplo de Padre Haroldo não seja esquecido 

e não o será. Pessoal do Resgate a Vida e todas as instituições, 

pessoas que as vezes nem aparecem, não é para aparecer 

mesmo, mas o Senhor, nosso Deus, sabe, faça o bem e não 

veja a quem. A todos que, por algum motivo, renunciam ao 

seu tempo, para tentar resgatar vidas, meus parabéns, não 

esmoreçam, que Deus aumente a fé de vocês. Parabéns pelo 

trabalho e podem, com certeza, contar com o voto favorável 

desse projeto”. Com a palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi 

Júnior: “Quero também destacar e parabenizar o trabalho da 
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Associação Resgate a Vida, por meio de seus representantes, 

pois foi uma área doada em 2015 e tivemos uma reunião na 

Comissão, com membros da diretoria, em que explanaram 

sobre as dificuldades que tiveram ao longo desses anos, mas 

que agora há uma grande vontade e com essa autorização 

legislativa, terão a possibilidade de construir sua sede, 

deixando de locar. Há pouco tempo ocorreu uma situação 

semelhante da APD – Associação da Pessoa com Deficiência, 

que deixará de locar para a sua sede própria, assim, teremos a 

obrigação de apoiar e ajudar, para que todas as entidades, que 

fazem parte do terceiro setor, que são imprescindíveis, o que 

seria de Mogi Mirim sem as entidades, sem as organizações 

sociais, que prestam serviços, umas voltadas ao segmento de 

crianças; outras aos idosos; outras como esse, das 

comunidades terapêuticas; as repúblicas; a APD, dos 

deficientes. O que seria do Poder Público sem essas 

entidades? Meu Deus! Que possamos, no ano que vem, com o 

orçamento, assim como colaboramos este ano com o Resgate a 

Vida, também fui um dos autores na destinação de recursos, 

mas que possamos, também, destinarmos para a construção 

desse novo prédio e que possamos ajudar na captação de 

recursos, pois é um trabalho que depende muito de nós, temos 

muita força política para a captação de recursos, não apenas 

junto ao Poder Público, as emendas que buscamos, mas, 

também, aos empresários, a destinação de impostos de renda e 

outras maneiras de que a sociedade possa colaborar com essas 

entidades, que prestam serviços públicos, que são de tão 

grande relevância”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto 

Tavares: “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e 

vereadoras, público presente, ao Tiago Lucon, ao Tiago Kubo 

e pessoal da Associação Resgate a Vida, vocês têm todo meu 

respeito, carinho e voto favorável ao projeto. Alguns dias atrás 

estive no Resgate a Vida e senhores vereadores, vocês não 

imaginam, quantos problemas tem uma associação, uma 

entidade, como: problema pessoal de cada internado, 

problema no terreno, problema fora, também, por isso 

trabalhamos para ajudar e, como Gérson falou, aqui, o que 
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seria do Governo Federal, Estadual e Municipal, sem as 

entidades e sem as associações?! Fiz parte da Pastoral da 

Criança em 2002, 2003, na época éramos 300 mil voluntários, 

no Brasil, imaginem o Governo ter de pagar esse pessoal?! 

Seria muito difícil, seria uma grande folha de pagamento, mas 

esse trabalho é voluntário. As ONGs, as entidades, estão de 

parabéns, o município tem mesmo que investir e ajudar. 

Contem comigo hoje, neste projeto, no ano que vem, no 

orçamento, já falei a vocês que estou à disposição, boa sorte e 

meu voto é favorável”; (colocado a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, em turno único, por unanimidade, o Projeto 

de Lei nº. 148/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção do 

Prefeito de Mogi Mirim). 7. Projeto de Lei nº. 149, de 2019, 

de autoria do Prefeito Municipal, “autorizando o Poder 

Executivo a reajustar os valores transferidos pelo Programa de 

Apoio Financeiro Escolar (PAFE) ”. Parecer conjunto das 

Comissões de Justiça e Redação; de Educação, Saúde, 

Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e 

Orçamento. Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa 

noite, senhor presidente, nobres pares, este também é um 

projeto de extrema importância e na audiência pública, 

ocorrida aqui, decidiu-se com a participação maciça, com 

representantes de todas as unidades escolares da cidade. O 

aumento, que é um programa que começou no ano passado e 

está dando certo, precisava desse aumento. Quando falamos 

no programa de auxílio financeiro às escolas, é para os 

pequenos reparos, pois, hoje, que muitos prédios precisam de 

uma reforma maior, grandiosa, até porque os prédios de 

nossas escolas são muito antigos. Para vocês terem uma ideia, 

uma escola de até 300 alunos, como a Bertolaso Stella; Maria 

Nilsen; Maria Paula, da zona leste e a escola Mário Torezan, 

aqui, no Zerão, são as escolas com menor número de alunos e 

receberão, anualmente, 16 mil reais, cada escola, para os 

pequenos reparos, divido em quatro parcelas, pagas 

trimestralmente. A maioria das escolas se encaixam na faixa 

de 300 a 500, na maioria das escolas, receberão 20 mil reais 

no ano, para realizarem esses pequenos reparos, as três escolas 
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maiores, como a Escola Regina Tucci, Ana Isabel e Geraldo 

Pinheiro, no Linda Chaib, são as que receberão mais, com um 

total de 28 mil reais anualmente, também divididos em quatro 

parcelas, realizando toda prestação de contas. Houve alguns 

apontamentos, estes foram corrigidos ao longo e pude 

acompanhar todas as prestações de conta do PAFE - Programa 

de Apoio Financeiro Escolar, por isso, se entrar, hoje, no Caic, 

como falei, já se mudou a cara da escola, a diretora soube 

utilizar o recurso e logicamente o prédio do Caic precisa 

realizar muitas outras coisas maiores, assim como outros 

prédios também precisam. Esse Programa de Apoio 

Financeiro Escolar, com certeza, veio para ficar e o aumento, 

com certeza, virá de encontro às expectativas das diretoras de 

escolas e dos profissionais que estão nas unidades escolares. É 

de extrema importância e peço o apoio de todos os vereadores, 

pois, quando assumi, em 2017, em minha primeira conversa 

com o Prefeito Municipal, foi um pedido para que ele 

implantasse, pois, o projeto foi estudado desde 2014, eu fazia 

parte da Educação e infelizmente o prefeito da época não 

aprovou e não deu sequência nisto, que é um programa que, 

com certeza, auxilia e ajuda as escolas. Não é a solução total 

para as escolas, mas, com certeza, fará a diferença”. Com a 

palavra, Vereador Tiago César Costa: “Senhor presidente, 

vereadores e vereadoras, com todo respeito ao Vereador 

Cristiano Gaioto, este projeto é esmola para a educação, digo 

isso porque, vá ver a situação das creches e das escolas, 

depois fale para mim, o que uma escola fará, a cada três 

meses, umas utilizando o valor de 4 mil reais, outras usando 5 

mil reais e outras usando 7, isso a cada três meses, é só ver a 

situação das escolas, isso é a esmola da educação. Quando 

mandaram o Plano Orçamentário para esta Casa de Leis, não 

se colocou 200 mil reais para fazer manutenção da escola, 

tivemos que denunciar no Ministério Público, para que a 

escola Sinhazinha fosse reformada, há a decisão da juíza, que 

obrigou a fazer aquilo, Vereador André, Vereador Moacir e 

eu, tivemos que fazer um abaixo-assinado na Escola 

Sinhazinha, porque o promotor exigiu para que se reformasse 
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lá e foram gastos o valor de 260 mil reais, na Escola 

Sinhazinha, assim como na Escola Nelson Neves, na Vila 

Dias, se eu não fosse fiscalizar e ver, porque havia uma trinca 

atrás do campo da Vila Dias, que ia do chão ao teto, não 

estava no projeto, pois o engenheiro não tinha colocado, com 

mais 200 mil reais, aproximadamente. A Creche Maria Bueno, 

do lado da Escola Nelson Neves, no campo da Vila Dias, a 

estrutura dela está saindo do chão, está deformada e com 

trincas, passando duas, três folhas embaixo de onde as 

crianças ficam. Nenhuma escola tem alvará de corpo de 

bombeiros, AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros, assim como nenhuma creche tem, a vigilância 

sanitária apontou 118 defeitos nas escolas e nas creches, esse 

programa vem aqui para que? Provarei porque é o que tem 

para hoje, mas é uma vergonha, um governo que não fez um 

plano de governo, nos quatro anos. Existe Lei Orçamentária 

que vem para cá, para ser votado, há a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, o Plano Plurianual, há a LOA – Lei 

Orçamentária Anual e a LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, em nenhuma destas foi colocado qualquer 

valor pelo prefeito, tanto em seu plano de governo, há quatro 

anos, quanto nas leis mandadas para cá, para que reformasse 

uma escola, que fosse, ou uma creche, que fosse. Infelizmente, 

não planejaram a saúde, não planejaram a educação, nesse 

sentido e dão esmola às creches e escolas, é só ver o acidente 

ocorrido na Escola “Helena dos Santos Alves”, com uma 

criança de seis anos, é só ver o brinquedo da Creche “Maria 

Beatriz”, Vereador Moacir, Vereadora Maria Helena e eu 

fomos, o brinquedo estava a mesma coisa, o dinheiro não dá 

para fazer o que tem de ser feito. Sabem o que é ter 27 

crianças em uma sala e não ter um trocador de fraldas, ter 

apenas uma funcionária, olhando 30 crianças, não ter um 

chuveiro quente e o resto só formigueiro, terra e brinquedos 

sucateados, é só ir até lá e ver se os 2 mil reais, que é a 

esmola, se está funcionando, ver se os 3 mil reais dão para 

tapar as goteiras do Aterrado. É uma vergonha, Vereador 

Cristiano Gaioto, é uma vergonha chegar em um nível como 
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este, de dar esmola para a professora e diretora, para cuidarem 

dessas estruturas que estão caindo aos pedaços. Chame a 

Secretária de Educação para ir com o senhor até lá, chama o 

prefeito para ir lá, ao invés de ficar na praça tirando foto com 

o pé de ypê. Isto que é um absurdo, senhoras e senhores, não 

dá para fazer hipocrisia, aqui, só aprovo este projeto porque é 

só isso que tem para hoje, mas é uma vergonha. O próximo 

prefeito de Mogi Mirim precisa planejar o orçamento, já 

incluindo o que essas escolas e creches precisam, senão será o 

que o Vereador Geraldo Bertanha falou, aqui, será que o 

secretário não tem vergonha? Faz três anos que falo a mesma 

coisa, aqui, ninguém estudou e colocou isso no plano 

orçamentário, para reformar, nem que fosse três escolas por 

ano. Não tem plano de governo, minha gente, não tem, faz-se 

então o que? Aumenta-se a esmola para as diretoras, que não 

dá para arrumar nem fio elétrico, não dá para reformar nem o 

parquinho que as crianças brincam, vá ver a vergonha dessas 

escolas e creches, não há funcionário, não há trocar de fraldas, 

não tem chuveiros quentes, é uma vergonha, basta apenas os 

pais verem onde seus filhos estão estudando. Se os vereadores 

vão lá e falam isso, pelo amor de Deus, será que os pais não 

veem onde colocam seus filhos?! É depósito, para jogar tanta 

criança, em um lugar que não consegue atendê-las?! É uma 

vergonha, senhores”; (colocado a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou,  em turno único, por unanimidade, o Projeto 

de Lei nº. 149/2019, do Prefeito Municipal); (à sanção do 

Prefeito de Mogi Mirim). “Ex-vi” do disposto no § 1º, inciso 

III, “d”, do Artigo 171 do Regimento Interno: 8. Projeto de 

Lei nº. 73, de 2019, de autoria do Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha, “dando denominação oficial ao Espaço Multiuso, 

localizado na Avenida Santo Antônio, no centro, de Jornalista 

VALTER ABRUCEZ”. Pareceres das Comissões de 

Denominação de Vias e Logradouros Públicos e de Justiça e 

Redação. Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: 

“Senhor presidente, cumprimentos feitos na primeira fala, irei 

direto à discussão do projeto e gostaria de salientar que não 

sou favorável, particularmente, as homenagens póstumas, pois 
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gosto sempre de homenagear as pessoas em vida, para que 

possam sentir que são queridas, valorizadas e importantes, 

principalmente para sua comunidade. Porém, neste caso, 

fomos pegos de surpresa pela passagem de nosso 

homenageado. Quando escolhemos um nome para emprestar a 

uma rua, a uma praça, a um logradouro público e claramente 

temos de ter muito cuidado, porque aquilo ficará para o resto 

da vida, alguém poderá perguntar quem foi o fulano e o que 

fez pela cidade. Emprestaremos o nome do Jornalista Valter 

Abrucez para um espaço multiuso, que será construído na 

Avenida Santo Antônio, até pedi a esta Casa, para que 

postergasse a votação deste projeto, pois queria ver primeiro a 

assinatura do contrato, se realmente saísse do papel, aquilo 

que havia sido colocado, o contrato foi assinado, a ordem de 

serviço será dada para dar início a obra. Espero contar com o 

apoio dos senhores, porque estou falando de Valter Abrucez, 

muitas pessoas que aqui estão, o conheceram pessoalmente, 

foram ouvi-lo quando precisaram, muitas pessoas mudaram 

suas opiniões depois de ouvi-lo, pois ele transcendeu ao 

jornalismo, ultrapassando os limites, indo muito além disto. 

Ele foi Secretário de Comunicação, em Mogi Mirim, foi 

Secretário em Mogi Guaçu e criou o Departamento de 

Jornalismo na EPTV-Campinas, conversava comigo, antes de 

ser vereador e falava sobre os meandros da política, 

ensinando-me muita coisa, para que eu pudesse ter capacidade 

e condições de ir para o jornal e escrever aquilo que realmente 

acontecia na política. Ele nunca me permitiu ter partido 

quando me sentava para escrever e um bom jornalista faz isto, 

o bom jornalista não faz crônica de assuntos sérios, o 

jornalista, competente, segundo ele, vai e escreve o fato. 

Valter Abrucez foi além de um jornalista, como por exemplo, 

há uma pessoa aqui, nosso colega de Câmara, nos anos 70, 

não sei quem vinha de carona, se era ele quem vinha com 

Moacir, ou se era Moacir que vinha com ele, depois de cada 

partida realizada em Campinas, ele sempre contava-me isto, 

quando acabava o jogo da Ponte Preta, em Campinas, Moacir 

ficava o esperando terminar seu trabalho, pois era jornalista e 
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radialista, na época, ele terminava e os dois vinha para Mogi 

Mirim, vinham discutindo sobre o que havia acontecido no 

jogo. Este era Valter Abrucez, que bateu de frente com o 

Prefeito Carlos Nelson, não aceitou algumas coisas, isto sendo 

Secretário do prefeito, ele queria o bem da cidade e não 

aceitou, ele pediu demissão e foi embora, para casa, pois não 

era isso que ele queria para a cidade. As ideias não batiam e 

ele não aceitava algumas coisas, este foi Valter Abrucez, 

quem eu conheci e muito bem, por isso peço aos senhores para 

que aprovem este projeto, para que possamos emprestar o 

nome de Valer Abrucez a um espaço, o qual tenho certeza, 

que onde ele estiver, ele aprovará, porque era comum o 

vermos sentado em um banco de praça e fala para mim: 

“Gebê, o bom repórter passa sempre pela praça, porque é no 

centro que acontecem as coisas”, era comum o vermos sentado 

aqui, na Praça Rui Barbosa, vendo, ouvindo e conversando 

com as pessoas, dando ideias, sugestões e, principalmente, 

ouvindo. Ele foi um grande jornalista, um grande pai e um 

grande avô, para meu neto. Muito obrigado, senhores”. Com a 

palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa noite a 

todos, quero me dirigir a toda família Abrucez, com meu 

maior respeito e admiração, pois quando há a oportunidade de 

exercer a gratidão, deve-se a fazer. Toda segunda-feira o 

jornalista Valter Abrucez acompanhava os trabalhos desta 

Câmara, com isso entendi o que é a palavra: imparcialidade e 

criticava quando era para criticar, elogiava quando era para o 

fazer, me arrisco a dizer, que, se tivesse que dar um título a 

Valter Abrucez, diria que seria o guru do jornalismo, da região 

de Campinas. Modéstia parte, minha melhor entrevista foi a 

Valter Abrucez, que disse: “você pode receber as perguntas, 

pensar sobre o que falará, para depois conversarmos, pois não 

quero e não do meu feitio, pegar as pessoas de surpresa, muito 

menos deixa-las desconfortáveis”, só tenho a agradecer a toda 

família Abrucez, boa noite e obrigado”. Com a palavra, 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros: “Quero 

cumprimentar a Patrícia Abrucez e seu esposo, Bertanha, que 

leve à família toda, o reconhecimento desta Casa, porque, 
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conheci muito o Valter Abrucez e acho que o via todos os 

dias, ou era aqui, ou na Praça Rui Barbosa. Foi um jornalista 

justo, reportava exatamente o que passava na cidade, 

reportava mesmo o que ocorria na cidade e não falávamos 

apenas sobre política, pois foi vizinho nosso, com Patrícia, 

moraram todos muito perto de nós, da praça. No apartamento 

de cima morava Valter e sua família, tenho o maior respeito 

por sua história e quero dizer que voto com muita honra, para 

nossa futura arena multiuso, nomeado de Jornalista Valter 

Abrucez. Cumprimento o autor, Geraldo Bertanha, pela 

iniciativa, falo com muita honestidade, essa homenagem é 

merecida e até deixei de homenageá-lo, porque sei de seu 

parentesco, então tinha protocolado alguma coisa, em 

homenagem a ele, também, mas tenho certeza que essa 

homenagem é digna de um jornalista que sempre mostrou, 

como falou o Vereador Cinoê, uma imparcialidade, pois ele 

não tinha lado e falava o que realmente precisava ser falado, 

entendia também da vida política, da cidade de Mogi Mirim e 

da cidade ao entorno, também. Muito obrigada”. Com a 

palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor 

presidente, quero cumprimentar Patrícia Bertanha e Geraldo, 

pela iniciativa do projeto, não tive o prazer de ter convivido 

com Valter Abrucez, mas lembro-me, quando adolescente, 

criança, meu pai, como vereador, na cidade de Mogi Guaçu, 

muitas vezes ouvia seus discursos e perguntava a ele se ele 

tinha os escritos, ele me respondia que era Valter quem fazia 

para ele, ele era de uma bondade muito grande. Não tive esse 

prazer de ter convivido com ele, mas, com certeza, ele fez 

história por onde passou e fico muito feliz em votar, hoje, esse 

projeto. Meus parabéns, Gebê, pela iniciativa”. Com a palavra, 

Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior: “Senhores vereadores, 

passa um filme em nossas cabeças, ouvindo o Vereador Gebê, 

o qual parabenizo pela iniciativa e quero cumprimentar a 

Patrícia, quero dizer do carinho que tinha por seu pai, você 

sabe disto, pois falei diversas vezes isto a você, pois foi meu 

colega de trabalho por vários anos e antes disto, fui 

entrevistado por várias vezes pelo Jornal Impacto, recordei 
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agora de alguns fatos, ele era, realmente, um homem que fazia 

um jornalismo sério, respeitável, imparcial, conhecia a cidade 

e a política como ninguém. Contribuiu muito na comunicação 

da prefeitura, de Mogi Mirim, também tive contatos com ele 

quando estava na comunicação de Mogi Guaçu, enfim, é um 

grande homem que, reconhecidamente, fazemos uma justa 

homenagem. Sempre digo que a Câmara tem esse papel, de 

reconhecimento, esse papel não é dado ao Executivo, não, não 

é dado ao Poder Judiciário, pois o reconhecimento é 

prerrogativa do Poder Legislativo, é o que fazemos, hoje. 

Parabéns, Valter Abrucez, que de onde o senhor estiver, possa 

ajudar a nossa querida Mogi Mirim”. Com a palavra, 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Quero parabenizar ao 

Gebê, pela indicação, aos familiares aqui presentes, também, 

porque o conhecimento desse jornalista era de muito orgulho 

para a cidade, vemos que todos que falam sobre ele, falam 

com propriedade, falam com orgulho, pela integridade e por 

seu trabalho excelente que exercia. Esse local que receberá 

seu nome, foi uma indicação que tive em meu primeiro ano de 

vereança, quando sugeri que ali fosse criado uma área de 

multiuso, não somente para a cultura, mas que também fosse 

usado na saúde, na educação, por ser uma área central e por 

aquele local estar condenado, ainda com alguns obstáculos, 

para que não ocorresse sua demolição, diante de todo 

andamento, concluiu-se que era necessário e foi feito. Hoje, 

com essa reforma no local, tenho certeza, pela utilidade que 

terá, esse nome é bem merecido, é um ótimo reconhecimento, 

por isso, meus parabéns, Gebê, e a todos os familiares que, 

realmente, engrandecem a nossa cidade. Contem com meu 

apoio, com toda certeza”; (colocado a votos, em sessão de 

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

Projeto de Lei nº. 76/2019, do Vereador Geraldo Vicente 

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

disposto no § 1º, inciso III, “c”, do Artigo 171 do 

Regimento Interno: 9. Projeto de Lei nº. 143, de 2019, de 

autoria do Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino, “declarando de Utilidade Pública a Associação 
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Capoeira Ginga e Art.”. Parecer conjunto das Comissões de 

Justiça e Redação; de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e 

Assistência Social e de Finanças e Orçamento.  Ato contínuo, 

o Senhor Presidente da Câmara, Vereador Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino, solicitou ao 1º Vice-Presidente, 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha, que ocupasse a direção 

dos trabalhos. O Senhor 1º Vice-Presidente ocupou a direção 

da Mesa e facultou o uso da palavra ao Vereador Manoel 

Eduardo Pereira da Cruz Palomino: “Referências já feitas, 

meu boa noite, em especial, vai agora a todos vocês da 

Associação Capoeira Ginga e Art., que estão desde o início da 

sessão, esta longa, um pouco cansativa, mas, importante. 

Como vereador e ex-conselheiro tutelar, vejo o quanto 

precisamos de políticas públicas, voltadas ao atendimento de 

nossas crianças e adolescentes, e a necessidade de 

propiciarmos a elas mais culturas e esportes. São inúmeros os 

casos de crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade, acredito que com projetos, como realizados 

pela Associação Capoeira Ginga e Art., podemos, sim, 

retirarmos crianças e adolescentes da ociosidade, 

incentivando-os à cultura e ao esporte, dando-lhes a 

oportunidade de um futuro melhor. Este é o objetivo principal 

desta associação, que conta com vários representantes, os 

quais têm realizado um trabalho brilhante, com muitas 

crianças e adolescentes. Justamente por essa demanda, 

crescente, de atendimentos de crianças e adolescentes, na 

busca pela prática de reconhecimentos na capoeira, que a 

associação necessita, de incentivos para a continuidade de 

suas atividades, por isso, peço a todos os nobres colegas, o 

apoio e o voto, para que possamos garantir à Associação 

Capoeira Ginga e Art., a declaração de utilidade pública, 

visando a continuidade dos trabalhos envolvidos, 

beneficiando nossa população mogimiriana. Este ano tive a 

felicidade de ser o autor da lei do orçamento impositivo, que 

propiciou à Câmara Municipal mais esse poder, essa 

autonomia. Este ano foram mais de 4 milhões destinados, 

muito deles, às entidades, e com a aprovação deste projeto, 
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vocês também poderão receber emendas do orçamento 

impositivo e tenho certeza que aqui será aprovado por 

unanimidade e no ano que vem vocês poderão contar com 

recursos destinados por este vereador à associação de vocês. 

Que Deus abençoe e continuem com esse trabalho 

maravilhoso que vocês realizam”. Novamente na direção dos 

trabalhos, o Senhor Presidente Câmara, Vereador Manoel 

Eduardo Pereira da Cruz Palomino, facultou o uso da palavra, 

ao Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhor 

presidente, vereadores e vereadoras, público presente. 

Também sou favorável a utilidade pública da Associação 

Capoeira Ginga e Art., conheço bem o corintiano, desejo boa 

sorte, hoje vocês estão na Associação Mogi Mirim II, foi lá 

que os conheci, o Mestre Celso, também, não conhecia o 

Mestre Edil, com o falecimento de Mestre Celso, o Mestre 

Edil ficou responsável pela comunidade e pelo trabalho dos 

capoeiristas da zona leste, da Art. e Ginga. Quando mais 

preciso vocês me ajudam, está o fato no plantio de árvores, em 

parceria com a Sicred, por isso sou grato a vocês e o Poder 

Legislativo, o Poder Público, o Poder Executivo, precisam 

fazer algo, mesmo, para compensar o que vocês fazem pelos 

jovens do bairro, não apenas pela Zona Leste, o trabalho de 

vocês se expande para o Jardim Planalto, para o Centro de 

Mogi Mirim, como em outras cidades, quando são 

convidados, trazendo  cultura da capoeira, de outras cidades 

para Mogi Mirim, nos batizados e nas trocas de cordões. 

Vocês estão de parabéns, por todo esse envolvimento de 

vocês, com a comunidade de capoeira, sou testemunha de 

vocês, com o trabalho bem realizado por vocês e sou favorável 

ao projeto, contem comigo no projeto e no orçamento do ano 

que vem, porque, a tendência para o ano que vem, é ajudar 

todas as entidades, assim como vocês, que serão beneficiados. 

Um grande abraço, fiquem com Deus e boa sorte na capoeira”. 

Com a palavra, Vereadora Sonia Regina Rodrigues: “Quero 

dizer a vocês, da capoeira, que vocês têm meu apoio. Cheguei 

a fazer aula com Donizete, pois, fui capoeirista até quase meus 

30 anos, era do grupo Abadá, em Pedreira. Lembro-me 
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quando fui procurar a capoeira, procurei um esporte o mais 

completo possível, sempre querendo algo do melhor, descobri 

que a capoeira era isto. Quando fiz faculdade, lembro-me que 

havia muitas rodas de capoeiristas e não consegui me 

enturmar, isto na época da faculdade, mas quando saí, fui para 

Pedreira e falei que queria praticar o exercício da capoeira, foi 

quando conheci, por meio da leitura de uma revista, não 

precisei esperar 30 dias, pois já estava na roda, depois disto, 

nunca mais saí. Admiro demais e sei o que a capoeira faz com 

o ser humano, admiro demais o trabalho, Donizete, não sei se 

você se recorda de mim, como aluna, no Mogi Mirim II, mas 

lembro-me de sua dedicação e o trabalho que realizava com 

aqueles alunos e vocês precisam crescer mais, porque mais 

alunos precisam ser alcançados, pois  capoeira faz a diferença, 

tirando muita gente do vício, afasta pessoas de bebidas, 

trazendo muita gente à saúde, com a seriedade no trabalho e 

aprendi muito quando fui capoeirista, que é uma filosofia de 

vida, sei que vocês podem fazer a diferença na vida de muitos 

jovens. Já me comprometo com vocês, que, no ano que vem, 

tenho um compromisso com vocês, nessa emenda impositiva, 

para destinar verbas a vocês, para que venham crescer e 

alcancem bastantes alunos da zona leste, pois ali precisam de 

vocês. Meus parabéns, que vocês tenham muito sucesso nessa 

nova etapa, nessa conquista, creio que vocês sairão com a 

aprovação unânime, pois merecem. Parabéns e contem com 

meu apoio”. Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha: “Presidente, membros da academia, boa noite a 

vocês. Venho aqui para cumprimentar o senhor, senhor 

presidente, pela autoria do projeto, sendo muito feliz em sua 

escolha. Toda entidade, voltada para o resgate do ser humano, 

essas entidades fazem isto e merecem todo nosso respeito, 

hoje o senhor realiza isto, tornando essa entidade em utilidade 

pública, permitindo que conquiste e tenha conquistas, junto ao 

Poder Executivo. O senhor está de parabéns, exercendo muito 

bem sua função, de ex-conselheiro tutelar, sabendo o quanto 

isto é importante, o quanto esse trabalho é importante. 

Gostaria também de dizer que, como pai e como avô, respeito 
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muito o trabalho de vocês, que são voluntários, porque são 

poucos os pais que se dispõe a: deixar de jogar bola, no final 

de semana; ver novela, ou um filme na televisão; tomar uma 

cervejinha, no bar, para cuidar dos filhos dos outros, nem é 

para cuidar, mas vocês acabam fazendo, por isso vocês 

merecem o meu respeito. Acho que este projeto é uma maneira 

de dar um retorno a vocês, com esse respeito que esta Casa 

tem pelos senhores, podia ser jiu-jitsu, karatê, qualquer outra 

modalidade, mas os senhores sabem disto, a capoeira é um 

esporte que, até há pouco tempo, foi discriminado. Vocês são 

heróis, vocês, responsáveis pela academia, estão de parabéns, 

que continuem realizando o trabalho, em prol da comunidade, 

pois o que vocês fazem a ela, não tem preço, saibam disto. 

Mais uma vez, parabéns, senhor presidente”. Com a palavra, 

Vereador Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa noite a todos. 

Como sou professor de educação física, com certeza, tenho 

que apoiar este projeto, duas, três vezes seguidas. Dois 

projetos, importantíssimos, nesta noite, se olharmos para a 

esquerda, da plateia, há o pessoal do Resgate à Vida e se 

olharmos para a direita, está o pessoal do Ginga e Art., que 

resgata vida por meio do esporte. Senhoras e senhores 

vereadores, por que pensamos apenas no esporte e na arte 

nesses momentos? Podemos canalizar mais recursos do ano 

que vem, para o esporte e para a cultura, mas, migalhas, não, 

trocado, não, de jeito nenhum, pois, se reconhecemos o papel 

e a importância desse projeto, do Ginga e Art., que além do 

esporte, lazer e cultura, forma cidadãos, resgatando a auto 

estima, a disciplina, costumo dizer aos meus alunos: nem tudo 

o que você quer, é o que você precisa. Primeiramente, sempre 

escute o conselho de seus pais, depois dos seus professores, 

primeiro a educação de casa e o conhecimento na escola, a 

união destes dois fatores é fundamental. Fica o desafio para 

ano que vem, ou para os próximos anos, ou para o próximo 

prefeito: não podemos mais admitir migalhas para o esporte e 

para a cultura, pois o esporte é qualidade de vida, com menos 

pessoas doentes, menos filas no SUS – Sistema Único de 

Saúde, menos filas na UPA – Unidade de Pronto 
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Atendimento, menos filas, na Santa Casa ou na rede 

particular, economizaremos dinheiro, porque investimos em 

saúde e não na doença, temos que mudar essa cultura de “o 

que sobrar fica para o esporte e para a cultura”. Sabemos que 

há pessoas sérias, no esporte e na cultura, porém, temos que 

rever os conceitos de recursos, para essas duas áreas 

importantíssimas. Permitam-me este tempo para fazer uma 

menção ao Resgate à Vida e Amor Exigente, não podemos 

esquecer deste, o Ginga e Art. tem o amor por meio de sua 

dança, de sua cultura, de sua ginga. Senhor presidente, 

parabéns por seu projeto e, atenção: quantos projetos 

importantes nesta noite, que só é possível votarmos quando as 

Comissões dão segmento, sejam favoráveis, ou não, correto, 

Vereador Geraldo Bertanha? Independente disto, demos 

prosseguimento nos novos projetos, que são importantes e 

precisam de seu destino percorrido, que não coloquemos 

pedras nesse percurso e deixemos a corrente natural desse rio 

seguir o seu caminho. Não tenhamos pressa, porém, não 

percamos tempo, com todo carinho e respeito que tenho por 

todas as Comissões, clamo para que, por favor, seja favorável, 

ou contrário, por gentileza, coloquem os projetos, que estão há 

muito tempo, à Mesa. Vejo um projeto há três meses, com 

caráter de urgência, por gentileza, com carinho, amor no 

coração, não é para os vereadores, porque todos fazemos 

projetos importantes para a cidade, por isso clamo para que as 

Comissões deem prosseguimento em seus projetos. Muito 

obrigado e boa noite, parabéns, Ginga e Art., Resgate à Vida, 

Amor Exigente, professor que foi, Padre Haroldo, Família 

Abrucez e Família Bertanha”. Com a palavra, Vereador André 

Albejante Mazon: “Primeiramente quero parabenizar o pessoal 

da capoeira e dizer que, hoje não parece, mas na década de 90 

fiz capoeira, hoje o pessoal olha e pensa: nem levanta o pé, 

porém quando era mais novo, em minha juventude, fiz 

capoeira e ela tem algo muito bacana. Nas rodas de capoeira 

há mais do que um esporte, há uma família, o mestre não tem 

este nome à toa, porque, realmente, ele vira o mestre daquela 

pequena comunidade, tornando-se um exemplo. Foi uma 
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época muito gostosa, tenho excelentes lembranças da época de 

capoeira, desejo todo sucesso a vocês, que a aprovação desta 

lei traga, não apenas um título para vocês, mas, a oportunidade 

para que recebam mais investimentos e mais apoio da 

comunidade como um todo, seja ela política, ou não. Estes são 

meus votos e tenho certeza de que a aprovação será unânime. 

Agora, apenas para fazer uma reflexão com os nobres pares, 

vereadores, pois há mais meia hora de sessão, com mais 

quatro projetos para votação, tentemos ser o mais breve nas 

discussões, porque estoura-se o tempo regimental em meia 

hora, faltam ainda quatro projetos e há, ainda, uma sessão 

extraordinária”. Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra: 

“Mais uma vez, boa noite a todos. Donizete, Dil, Associação 

Ginga e Art, bem-vindos, boa noite a vocês. Na semana 

passada o Senhor Donizete esteve aqui para discutir sobre o 

Projeto de Lei nº. 143, solicitando a declaração de Utilidade 

Pública. Há 19 anos existe a Associação Capoeira Ginga e 

Art, hoje encontram-se no Mogi Mirim II, Terras de Mogi, no 

espaço da prefeitura. O objetivo é melhorar a estrutura das 

crianças, fazendo apresentações em feiras livres e, atualmente, 

são atendidas 80 crianças. Na ocasião, o Vereador Gerson 

Rossi orientou a você e a partir do momento que receberem 

este título, de utilidade pública, procurem os órgãos oficiais, 

um deles é a Secretaria de Assistência Social, com a Cidinha, 

busquem todo tipo de orientação, assim como disse Gerson, 

porque, a partir deste momento, vocês terão todas as 

condições de captar recursos públicos, municipais, estaduais e 

federais. Por conta disto, vocês precisarão conhecer um pouco 

mais do que é esse título e o que vocês podem fazer para 

melhorar as estruturas de vocês, dando mais qualidade ao 

trabalho que oferecem. Fico muito feliz, Donizete, porque sei 

sobre sua história e não é de hoje, desde quando eu trabalhava 

no Centro Cultural, você, voluntariamente, abrilhantava 

nossas programações com suas rodas de capoeira, com seu 

grupo, seja no Complexo Lavapés, no Teatro de Arena ou na 

Praça Rui Barbosa. Só posso desejar a você e a todos da 

Associação, muito sucesso, mas não parem por aí, isto é 
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apenas um título, tem de se correr atrás, atendo-se a 

informação e a formação, de como vocês utilizarão isto, de 

maneira inteligente, proporcionando a vocês mesmo uma 

estrutura melhor, dando continuidade ao lindo trabalho, da 

cultura negra, da cultura afro, que vocês levam tão a sério às 

crianças. Contem com meu apoio, parabéns a vocês e a 

Manoel Palomino”; (colocado a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, em turno único, por unanimidade, o Projeto 

de Lei nº. 143/2019, do Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). EM 

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

Artigo 172 do Regimento Interno: 10. 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”; (posto a 

votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, em segundo (2º) 

turno, por unanimidade, o Projeto de Lei nº. 137/2019, do 

Vereador Gerson Luiz Rossi Junior); (à sanção do Prefeito de 

Mogi Mirim). “Ex-vi” do disposto no inciso IV, do Artigo 

172 do Regimento Interno: 11. 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 

dá outras providências”; (posto a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, em segundo (2º) turno, por unanimidade, o 

Projeto de Lei Complementar nº. 15/2019, da Vereadora Sônia 

Regina Rodrigues); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). 

EM PRIMEIRO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso IV, 

do Artigo 172 do Regimento Interno: 12. Projeto de Lei 

Complementar nº. 14, de 2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, “dispondo sobre os critérios para apuração dos 

valores venais dos imóveis urbanos do Município de Mogi 

Mirim, acrescentando fatores de correções para fins de 

lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 

dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação e Parecer Conjunto das Comissões de Finanças e 

Orçamento e de Obras, Serviços Públicos e Atividades 
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Privadas. Com a palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: 

“Rapidamente, senhores vereadores, quero justificar os 

pareceres favoráveis a este projeto importante, porque, no 

computo do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, é 

levado em consideração alguns critérios e houve acréscimo de 

dois critérios, neste projeto de lei, que aprovaremos, como: o 

fator de linha de alta tensão; alagamento ou área de proteção 

ambiental e fatoraria encravada. São terremos que, havendo 

incidência desses itens, terão uma redução de seu IPTU, 

assim, a partir de 2020, se aprovarmos, o cadastro imobiliário 

realizará o cômputo desse cálculo, conforme as tabelas em 

anexo, permitindo a redução de cerca de 200 imóveis na 

cidade, que, de uma certa forma, sofrem prejuízos, mesmo, na 

ocupação desse imóvel, porque um imóvel com uma linha de 

alta tensão não pode construir, porque tem limite e um imóvel 

com área encravada, também, o imóvel que sofre alagamento, 

ou está em uma área de proteção ambiental, também não tem 

direito de construir. Logo, nada mais justo que esta lei, com 

uma forma de atualização, faça justiça tributária, paga-se 

quem tem mais condições de construir, de ocupar o terreno e 

quem não tem condições, paga menos. Por isto aconselhamos 

a provação deste projeto”; (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. 14/2019, do Prefeito Municipal); (à Ordem 

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

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

Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada 

à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os 

Artigos 114 e 115 da Resolução nº. 276/2010 (Regimento 

Interno vigente). Todavia, por força do Artigo 105, do 

Regimento Interno, não houve Explicação Pessoal, por não 

existir tempo hábil. Questão de Ordem, a Vereadora Sônia 

Regina Rodrigues e o Vereador Cristiano Gaioto, pediram 

para que fosse incluído ao MINUTO DE SILÊNCIO a 

senhora Maria das Graças Vicente da Silva e Carlos 

Henrique Madeira. Cumprida dita providência, o Sr. 
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Presidente determinou fosse guardado um respeitoso 

MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento dos senhores José 

Romeu, Ivete De Oliveira Veronez, Reverendíssimo Padre 

Harold Joseph Rahm - “Padre Haroldo”, Esmeraldo 

Bernardes da Costa, Maria das Graças Vicente da Silva e 

Carlos Henrique Madeira. 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 22h03 do 

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

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

seguir, devidamente assinada. 

 


