CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA (33ª) SESSÃO
ORDINÁRIA

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

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano dois mil
e vinte, realizou-se, na Sala das Sessões "Vereador Santo
Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo
Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino;
secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares, a
Trigésima Terceira (33ª) Sessão Ordinária do Quarto (4º) 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 12 de
novembro de 2020. 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), José Augusto Capistrano Santos (09), Luís
Roberto Tavares (10), Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino
(11), Marcos Antonio Franco (12), Maria Helena Scudeler de
Barros (13), Moacir Genuario (14), Orivaldo Aparecido Magalhães
(15), Sônia Regina Rodrigues (16) e Tiago César Costa (17),
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conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas
apostas na Folha de Presença - Registro de Comparecimentos
e Faltas dos Srs. Vereadores às Sessões da Câmara, anexa ao
final da presente ata, o Sr. Presidente deu por iniciados os
trabalhos da presente sessão. Posto isto, conforme o disposto
no Parágrafo Único, do Artigo 106, da citada Resolução,
convidou o Vereador Luís Roberto Tavares para que
procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.

Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte
reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr. Presidente submeteu à
apreciação do Plenário a ata da Décima Nona (19ª) sessão
ordinária, realizada em 03 de agosto de 2020, a qual, depois
de achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada
pelos Vereadores Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e
Luís Roberto Tavares, respectivamente, o Presidente e o 1º
Secretário. Na sequência deu ciência à Casa, através de
leitura, da seguinte matéria:
1. Projeto de Resolução nº 03, de 2020, da Mesa da
Câmara Municipal, “excluindo bens do anexo único da
Resolução nº 314, de 15 de setembro de 2020”; (ao exame das
Comissões Permanentes);
2. Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi
Mirim, referente ao mês de outubro de 2020”; (à Comissão de Finanças e
Orçamento).
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Ato contínuo, o Sr. Presidente deu por aprovadas,
conforme
deliberação
do
Plenário, as seguintes
INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:
Indicação Nº 780/2020 - Assunto: Indico ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno para que junto à
Secretaria competente faça a verificação para realização de
serviço de poda de árvore, no Aterrado. Autoria: SÔNIA
REGINA RODRIGUES Indicação Nº 781/2020 - Assunto:
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno
para que junto à Secretaria competente faça realize ações de
combate à escorpiões no bairro Residencial do Bosque
Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES Indicação Nº
782/2020 - Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
Carlos Nelson Bueno para que junto à Secretaria competente
verifique a possibilidade de implantação de redutor de
velocidade
(lombada).
Autoria:
SÔNIA
REGINA
RODRIGUES Indicação Nº 783/2020 - Assunto: Indico ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Carlos Nelson Bueno para que
junto à Secretaria competente faça a verificação para
realização de serviço de poda de árvore, na Vila Santa Luzia.
Autoria: SÔNIA REGINA RODRIGUES Indicação Nº
784/2020 - Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
Carlos Nelson Bueno para que junto à Secretaria competente
providencie melhorias na estrada MR 70 Mogi Mirim –
Itapira, perto do Aeroclube. Autoria: SÔNIA REGINA
RODRIGUES Indicação Nº 785/2020 - Assunto: Indica-se ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson
Bueno, implantação de academia ao ar livre na Praça Ayrton
Senna, localizada no Bairro Nova Mogi Autoria: FABIO DE
JESUS MOTA Indicação Nº 786/2020 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
JÚLIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM
SANTA HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação
Nº 787/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
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SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ALCINDO
BARBOSA, LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DA
IMPRENSA. Autoria: JORGE SETOGUCHI Indicação Nº
788/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA NAPOLEÃO
LAUREANO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA LUZIA.
Autoria: JORGE SETOGUCHI Indicação Nº 789/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA PRIMEIRO DE JANEIRO,
LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA LUZIA. Autoria:
JORGE SETOGUCHI Indicação Nº 790/2020 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA 16 DE JULHO, LOCALIZADA NO
BAIRRO SANTA LUZIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI
Indicação Nº 791/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA
LUZIA. Autoria: JORGE SETOGUCHI Indicação Nº
792/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA QUINZE DE AGOSTO,
LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA LUZIA. Autoria:
JORGE SETOGUCHI Indicação Nº 793/2020 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA AVENIDA PEDRO BOTESI. Autoria:
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JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 794/2020 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
DA
RUA
ANGELINO
MARIOTONI,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA HELENA.
Autoria: JORGE SETOGUCHI Indicação Nº 795/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA FÁTIMA DO CARMO VÔMERO
BACAR, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA
HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI Indicação Nº
796/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROFESSORA
NANCY DE CARVALHO PIGOZZI, LOCALIZADA NO
BAIRRO
JARDIM
PATRÍCIA.
Autoria:
JORGE
SETOGUCHI Indicação Nº 797/2020 - Assunto: SOLICITA
AO
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PREFEITO
ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA
INSTALAÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS) NA
RUA 30 (TRINTA), NO PARQUE LARANJEIRAS, MOGI
MIRIM
SP.Autoria:
ORIVALDO
APARECIDO
MAGALHAES Indicação Nº 798/2020 - Assunto: SOLICITA
AO
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PREFEITO
ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR,
PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DE
TODAS LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS
BAIRROS CHÁCARA SOL NASCENTE E CHÁCARA
SÃO FRANCISCO, POR LÂMPADAS DE LED, MOGIMIRIM/SP.
Autoria:
ORIVALDO
APARECIDO
MAGALHAES Indicação Nº 799/2020 - Assunto: INDICO
AO EXMO PREFEITO MUNICIPAL, ARQUITETO
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CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, PARA QUE REALIZE, CADASTRO DOS
APLICATIVOS DE TRANSPORTE QUE CIRCULAM EM
MOGI MIRIM. Autoria: ALEXANDRE CINTRA.
A seguir, o Senhor Presidente submeteu à apreciação e
votação dos nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES,
endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa):
Moção Nº 337/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR,
COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO
DA SENHORA MARIA NAIR FROES, OCORRIDO DIA 06
DE NOVEMBRO DE 2020 Autoria: FABIO DE JESUS
MOTA Moção Nº 338/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR,
COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO
DO EDUCADOR FÍSICO, BAILARINO, COREÓGRAFO E
DIRETOR DA CIA PÉROLA NEGRA, REGINALDO
DONIZETE PEPE, OCORRIDO DIA 17 DE OUTUBRO DE
2020. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Moção Nº 339/2020 Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE
SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO EX VEREADOR O
SENHOR DANIEL BIAZOTTO, OCORRIDO DIA 09 DE
NOVEMBRO DE 2020. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS, FABIO DE JESUS MOTA
Moção Nº 340/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM
MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA
SENHORA OLGA RAMOS VICTAL DO PRADO,
OCORRIDO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020. Autoria:
MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS, MARCOS
ANTONIO FRANCO Moção Nº 341/2020 - Assunto:
MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO
PELO FALECIMENTO DA SENHORA IRENE CACCO
FORMIGARI, OCORRIDO DIA 11 DE NOVEMBRO DE
2020. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Moção Nº 342/2020 Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS AO
EMPRESÁRIO, CABELEIREIRO E MAQUIADOR,
ROGÉRIO ABIATTI, PELOS 20 ANOS DE DEDICAÇÃO À
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BELEZA NA CIDADE DE MOGI MIRIM. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA Moção Nº 343/2020 - Assunto:
MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À NOVA
DIRETORIA DO CLUBE MOGIANO DE MOGI MIRIM,
TRIÊNIO 2021-2023. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. O
Vereador Cristiano Gaioto solicitou a inclusão do nome do
senhor Luiz Francisco Gobbo, falecido na data, para um
minuto de silêncio, ao final da sessão, o que foi acatado pela
presidência.

A seguir, o Sr. Presidente colocou à disposição dos Srs.
Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA:
Ofícios nºs. 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959,
960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971,972, 973, 974,
975, 976, 977, 978,
datados de 09 e 12 de novembro de 2020, todos subscritos pelo Chefe de
Gabinete do Prefeito Municipal, José Augusto Francisco Urbini,
respectivamente, respondendo a respeito da
Indicação nº 686/2019; Requerimento nº 322/2020; Indicação nº 666/2020;
Indicação nº 724/2020; Indicação nº 731/2020; Requerimento nº 304/2020;
Requerimento nº 248/2020; Indicação nº 746/2020; Indicação nº 672/2020;
Indicação nº 761/2020; Indicação nº 637/2020; Indicação nº 710/2020;
Indicação nº 760/2020; Indicação nº 718/2020; Indicação nº 742/2020;
Indicação nº 738/2020; Requerimento nº 323/2020; Requerimento nº
324/2020; Indicação nº 734/2020; Indicação nº 748/2020; Indicação nº
658/2020; Indicação nº 750/2020; Indicação nº 267/2020; Indicação nº
192/2020; Indicação nº 504/2020; Indicação nº 729/2020; Indicação nº
510/2020; Indicação nº 568/2020; Indicação nº 751/2020; Requerimento nº
150/2020; Requerimento nº 305/2020
, desta Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos Senhores Vereadores
interessados);
Ofício nº. 503/2020, datado de 16 de novembro de 2020, subscrito pelo Sr.
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Marcio Antonio de Paula Capato, Gerente de Filial ao Negócio da Caixa
Econômica Federal, “notificando desembolso de recursos financeiros no
valor de duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais”;
(arquive-se após dar ciência a todos os vereadores).

Não havendo mais proposituras, ou quaisquer outros
documentos, para serem levados ao conhecimento do
Plenário, o Sr. Presidente facultou o uso da palavra no
“Expediente”, anunciando os oradores inscritos, conforme §
6º, do Artigo 111, do Regimento Interno.
Inicialmente fez uso da palavra a Vereadora Sônia
Regina Rodrigues. Ela agradeceu a expressiva votação obtida,
a mais votada da história de Mogi Mirim, disse sobre os 45
dias de campanha, campanha esta, realizada junto à própria
família, amigos, conhecidos e pessoas da causa animal pelas
ruas da cidade, várias localidades, entregando mi há prestação
de cobtas do que fizera em 4 anos e relembrou o falecido tio,
vereador José Jorge Módena, o qual detinha o tpitulo de mais
votado ate então, conhecido por percorrer a pé toda a cidade.
Falo de sua grande gratidão à população, falou se seu trabalho
contínuo e incansável, totalmente voltado á população.

Frisou que não esperava o reconhecimento que tivera,
era um sonho, mas ela trabalhara em todas as áreas da cidade,
atuara desde o primeiro dia de vereança, tanto pela causa
animal quanto pela social da cidade
Agradeceu cada voto depositado na urna e afirmou que
a resposta seria a de mais trabalho
Rogou as bênçãos de Deus sobre MM
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O próximo orador foi o Vereador Tiago César Costa.
Ele agradeceu à população os 1083 votos recebidos no leito
de 15 de novembro último, motivo de imensa alegria, bem
como agradeceu a confiança do povo mogimiriano em seu
trabalho, e enalteceu o trabalho do presidente do partido
Moacir Genuario, disse que a cadeira era de todo o MDB, e
agradeceu a todos os correligionários. Cumprimentou os pares
que tinham alcançado a reeleição e empenhou sua
solidariedade aos não reeleitos, dentre eles o seu majoritário
na coligação, Vereador André Mazon. Finalizando, agradeceu
ao assessor Michel carnelós e destacou que as portas de seu
gabinete estariam sempre abertas aos pares

O próximo orador foi o Vereador Alexandre Cintra, que
de início, convidou todos os presentes e a população em geral,
para audiência pública visando debater o tema do Projeto de
Lei nº 042/2019, que regulamenta instalação e uso de
extensão temporária de passeio público, denominada Parklet,
e dando outras providências, prevista para o próximo dia
18/11/2020, às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal de
Mogi Mirim.
O vereador também falou de sua campanha eleitoral,
feita sem recursos, “na sola do sapato”, agradeceu a votação
que recebera da população, o apoio do partido e da coligação,
cumprimentou os eleitos e reeleitos, agradeceu à Secretária de
estado, Célia leão, e ao Deputado Federal Carlos Sampaio. Por
fim agradeceu ao presidente da Cãmara e candidato a vice
derrotado nas eleições, Manoel Palomino, a quem definiu
como guerreiro e lutador, ao Prefeito em exercpicio Carlos
Nelson Bueno e se solidarizou junto aos não reeleitos.
O próximo orador foi o Vereador André Albejante
Mazon que agradeceu os 5.478 votos recebidos da população,
na sua campanah majoritária ao Poder executivo e falou da
coragem necessária para concorrer, parabenizou Manoel
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Palomino e Jorge Setuguchi ambos candidatos a vice em
outras chapas derrotadas.
Salientou a grande felicidade em ver como a mulher crescera no cenário
politico municipal e leu o seguinte texto: A próxima mulher a ocupar um espaço
não é qualquer mulher, mas a minha mulher, minha esposa, mãe de minha filha, amor da
minha vida e meu Porto Seguro nos momentos de angústia e dificuldade!
Dra. Joelma, é um orgulho pra mim te chamar aqui pelo seu nome de urna, meu amor!
Quem a conhece sabe o quanto a Jô é uma mulher forte, uma mulher de fibra, honesta,
com um coração que não cabe dentro dela e de uma competência e força de trabalho
impressionante!!!
Qual não conhece irá ver uma vereadora aguerrida, que não foge da luta, seja ela qual
for.
Quem me achava um vereador de luta, que pegava o boi a unha pra resolver as coisas,
garanto a vocês, Jojo é, no mínimo, 10 vezes melhor do que eu!!!
Sempre brinquei com os amigos que o dia que ela chegasse à um cargo público eu seria
atropelado, pelo visto este dia chegou...kkk
Parabéns mulheres, é muito bom ver vocês ocupando aqueles espaços que já deveria
estar ocupados há tempos...
Não posso terminar este texto sem parabenizar o prefeito eleito! É óbvio que o resultado
não é aquele com que sonhamos, mas demonstra o que é fazer a verdadeira política. A
verdade é que o dr. Paulo Silva mereceu a vitória, e por isto meus parabéns...
Aliás, parabenizo a esquerda mogimiriana, que se despiu de vaidades e interesse
pessoais e se uniu para alcançarem a vitória.
A postura do Luiz Guarnieri, que abdicou da presidência da ACIMM para ser o
candidato a prefeito e, mesmo assim, abriu mão para outro melhor posicionado sirva de
exemplo do que é fazer a verdadeira política!
O mesmo vale para o Ernani Gragnanelo, que abriu mão de ser candidato a prefeito para
favorecer um projeto maior, aliás, abriu mão até de ser candidato a vice, peitando seu
partido que no estatuto exige que tenha um candidato na majoritária, tudo por um
projeto maior...
É assim que se ganha uma eleição, sem vaidades ou projetos pessoais acima do interesse
coletivo! Vaidade a nada leva.
É assim que se ganha uma eleição, com união e força, todos com um único objetivo!
Que fique a lição para a Direita mogimiriana... a desunião da direita levou a esquerda à
vitória.
Parabéns Dr. Paulo Silva, que representa a esquerda mogimiriana, vitória merecida do
grupo que melhor soube fazer política em Mogi Mirim. Vocês ensinaram o que é fazer
política.
Desejo sucesso em sua administração, nosso povo não aguenta mais o descaso com que
foi tratado nos últimos 16 anos.
Deus abençoe a todos e a Mogi Mirim.
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O próximo orador foi o Vereador Cinoê Duzo, reeleito.
Ele agradeceu a Deus por tudo e por todos, disse que
pessoas faziam planos, mas o caminho era Deus que Traçava.
Agradeceu o carinho da população e afirmou que o sucesso de
sua reeleição se dera porque ele havia ficado estacionado em
semáforos da cidade, pedindo votos e recebendo críticas e
elogios, carinho e acolhimento. Cumprimentou os pares que
haviam disputado cargos majoritários, “abrindo mão de um
porto seguro”, todavia, a política e o quociente eleitoral eram
coisas inexplicáveis, bem como cumprimentou aos não
reeleitos. Por fim agradeceu ao seu “anjo da guarda”, sua
falecida mãe, Dona Luzia, ao seu assessor e aos dirigentes do
PTB.

Como o próximo inscrito, Vereador Cristiano Gaioto
desistisse da palavra, tomou lugar na tribuna o Vereador Fábio
de Jesus, que teceu agradecimentos ao Vereador Manoel
Palomino, por ter submetido seu nome a vice-prefeitura, ao
prefeito Carlos Nelson Bueno e elogiou sua administração,
bem como o prefeito eleito Paulo Silva.
Agradeceu os votos obtidos, agradeceu sua assessora,
Paula Zeferino, aos pares, cumprimentou os reeleitos,
solidarizou-se com os não eleitos e para finalizar colocou-se à
disposição de todos como funcionário público de carreira que
era, na administração direta. Desejou sucesso aos novos
vereadores eleitos.
O próximo orador foi o Vereador Geraldo Vicente
Bertanha. Iniciou, cumprimentando Vereador Manoel
Palomino, pela coragem e por ter submetido seu nome a vice
prefeitura, pois ele sabia os riscos que correria.
Afirmou que a campanha tinha sido atípica, haja vista a
pandemia, que ele sofrera covid-19, durante os 45 dias de
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período eleitoral, e que usara a ferramenta da rede social, para
pedir votos. Agradeceu aos correligionários do DEM.
Reverenciou Joao Victor Gasparini, jovem de 19 anos,
eleito vereador, e profetizou que o jovem seria um grande
político, na cidade, bem como, cumprimentou os eleitos e não
eleitos, o povo mogimiriano, pelos 800 votos que recebera,
sua família e o prefeito Carlos Nelson Bueno.
“O povo sabe quem faz, o povo é soberano”, concluiu.

Na sequência, discursou o vereador Gérson Luiz Rossi
Júnior. Iniciou, parabenizando todos os que tinham sido
concorrentes ao cargo majoritário, o de prefeito de Mogi
Mirim, e aos demais candidatos vereadores, numa eleição
complexa e agravada pela pandemia.
Cumprimentou o prefeito eleito Paulo Silva e sua vice,
Maria Alice Mostardinha, e frisou, que respeitava a soberania
do voto, que iria torcer pelo sucesso do futuro governo.
Cumprimentou os pares reeleitos e mencionou a
correligionária Sônia Módena, a mais votada da história de
Mogi Mirim.
Parabenizou os 332 candidatos que tinham disputado a
vereança na cidade e salientou, que estava muito feliz, porque
fizera parte da décima sétima legislatura da Câmara Municipal
de Mogi Mirim, só Deus sabia o que ele tinha passado,
agradeceu o respeito dos pares, acreditava nos desígnios de
Deus, pois tinha contribuído pelo desenvolvimento da cidade,
na Casa de Leis.

O próximo orador foi o Vereador Jorge Setoguchi.
Agradeceu aos mogimirianos que tinham votado em seu
majoritário Danilo Zinetti, 2.500 votos, ele tinha sido
candidato a vice na chapa.
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O ideal tinha sido o de trabalhar por uma Mogi Mirim
melhor, agradeceu aos correligionários do PSD e aos
membros do PL, parabenizou o prefeito eleito Paulo Silvam
desejou-lhe um bom trabalho, parabenizou ao s reeleitos e os
novos eleitos e a todos os candidatos que tinham colocado
seus nomes à disposição no pleito municipal.
Por fim, disse que continuaria contribuindo por Mogi
Mirm e pediu as bênçãos de Deus a todos.
O próximo orador foi o Vereador José Augusto
Capistrano Santos.
Disse de sua satisfação por ter convivido por 5 meses
ao lado dos pares no Plenário da Câmara, agradeceu a
oportunidade, declarou que não cabia a tristeza, pois a vida
continuava, a luta continuava, a esperança existia.
Agradeceu à equipe de seu candidato a majoritário,
Ricardo Brandão, aos correligionários do PROS, bem como, a
Carlos Nelson, Manoel Palomino, Tiago Toledo, dentre
outros.
Ele procurava o bem da cidade, lutaria para que a
comunidade fosse servida e representada pelos seus líderes,
aluta continuava, agradeceu aos amigos, aos eleitores de seus
456 votos, e desejou sucesso à cidade e aos eleitos, bem como
as bênçãos de Deus.

Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Luís
Roberto Tavares.
Parabenizou os eleitos, os reeleitos e citou Sônia
Módena.
Solidarizou-se aos não eleitos, lamentava a saída de
Gerson, Baiano, Fabio, Maria Helena, André, Manoel, Jorge.
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Relatou que na véspera da eleição seu partido, o PL,
havia sofrido intervenção, e lhe fora proposto as facilidades
da velha política, ou seja, dinheiro para que ele apoiasse outra
pessoa, haviam brigado na justiça e enfim, tinham conseguido
sair com a chapa desejada, com Danilo Zinetti e Jorge
Setoguchi. Relatou que sofrera terrível acidente com sua moto
no início da campanha, que não pudera visitar eleitores, fora
uma campanha sem recursos financeiros e sua única opção
tinha sido a exposição ao semáforo e redes sociais.
Relatou que recebera 1.144 votos e agradeceu aos
correligionários pela sua eleição, agradeceu a Deus pela
proteção recebida, à família e aos amigos. Por fim, disse que
em retribuição, plantaria uma árvore para cada voto, em
respeito à população.
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.
Este, primeiramente, agradeceu a Deus, pela força e
sabedoria, às 11.711 pessoas, que tinham acreditado no
prolongamento do governo de Carlos Nelson Bueno, desejou
boa sorte ao prefeito eleito Paulo Silva, parabenizou os
vereadores eleitos e os reeleitos, solidarizou-se com os não
eleitos, desejou boa sorte à nova legislatura.
Disse que estava triste, pela derrota nas urnas, era algo
natural, todavia, deixava a Câmara fortalecido, continuaria
ativo na política, o amor por Mogi Mirim continuava e
agradeceu aos colegas funcionários da Secretaria de
Segurança de Mogi Mirim, continuaria lutando por Mogi
Mirim, agradeceu aos seus assessores
Salientou que deixava a Câmara de cabeça erguida e
que retornaria daqui a 4 anos, tinha sido uma honra ser vice de
Carlos Nelson Bueno e rogou pelas bênçãos de Deus a todos.
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O próximo orador foi o Vereador Marcos Antônio
Franco.
Agradeceu a Deus por lhe ter dado a oportunidade de
servir à Casa por mais 4 anos, à população pelos 1.745 votos,
aos vereadores e vereadoras e falou de sua gratidão e
admiração aos pares. Parabenizou os pares que tinham
concorrido para cargos majoritário e vice, bem como, aos
reeleitos, aos correligionários do PSDB e ao assessor Nelson
Victal do Prado, ao prefeito Carlos Nelson Bueno.
Rogou as bênçãos de Deus sob Paulo Silva, o prefeito
eleito, e aos antigos correligionários do PSB e, por fim,
dedicou sua vitória ao seu pai, ex-vereador Antônio Franco
A seguir, fez uso da palavra a Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros.
Verbalizou seu reconhecimento e sua admiração à
Vereadora Sônia Módena, estava orgulhosa em ver uma
mulher sendo a mais votada do município, bem como,
orgulhava-se das demais 4 mulheres eleitas, para a Legislatura
2021-2024, porque um parlamento com mulheres era um
parlamento melhor.
Cumprimentou aos eleitos, Dr. Paulo Silva e Vice
Maria Alice Mostardinha, os quais assumiriam o Poder
Legislativo, em 1º de janeiro de 2021. Rejubilou-se por ser um
prefeito humano que pensava no pobre, nos que mais
precisavam, principalmente na área da saúde, porque há
tempos a saúde não recebera a devida atenção.
Expressou sua admiração à Casa e aos pares, aos
reeleitos e aos não-eleitos, sublinhou que a atual fora a melhor
legislatura da qual participara.
O próximo orador foi o Vereador Moacir Genuario.
Agradeceua Deus, pelo mandato que se findava, à
população pelos 634 votos
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A eleição era um jogo e jogos tinham vencedores e
perdedores
Parabenizou aos novos eleitos e aos vereadores
reeleitos, especialmente, Vereador Tiago Costa, seu
correligionário no MDB, a quem enalteceu, bem como
agradeceu a todos os concorrentes na coligação.
Solidarizou-se com os não-eleitos, pois também ele
concorrera no passado na chapa majoritária e tinha sido
derrotado e rogou a Deus, que imputasse força a todos, tinha
sido um privilégio ter participado da atual legislatura ao lado
dos laboriosos pares.
Por fim, parabenizou Paulo Silva, pela eleição ao cargo
de prefeito de Mogi Mirim e a todos os que tinham submetido
o nome ao pleito popular e rogou as bênçãos de Deus sobre
todos os mogimirianos.
O próximo orador foi o Vereador Orivaldo Aparecido
Magalhães.

Agradeceu a Deus por tudo o que ele vivera até a
presente data, à família, que o apoiara, ao povo de Mogi
Mirim, aos amigos Américo, José Carlos e Rita, aos eleitores
que lhe tinham confiado o voto e também a esperança e frisou
que durante a campanha escutara as várias demandas da
população: habitação, saúde e segurança, dentre inúmeras
outras necessidades importantes.
Destacou que todo poder emanava do povo e o povo era
quem decidia coisas, no estado democrático de direito.
Agradeceu a Carlos Nelson Bueno, a quem definiu
como amigo, gestor que escrevera uma bonita historia de vida,
como prefeito de Mogi Guaçu, de Mogi Miirm, e deputado

16

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

federal por vários mandatos, um homem guerreiro, lutando
por sua reeleição. Admirava-o, desde quando lhe era opositor.
Lembrou que já tinha sido candidato a prefeito de Mogi
Mir, por sisso sabia que não era fácil, mas dever-se4-ia ter
perseverança porque a vida era um carrossel e brevemente
viriam outras eleições.

Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente
suspendeu a Sessão às 21h30, 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 III, “d” do Artigo 171 do Regimento
Interno.
1. Projeto de Lei nº 110, de 2020, de autoria do Vereador Cristiano Gaioto,
“dando denominação oficial à Rua nº 03, localizada no Residencial Boa Vista, de ‘Rua
Valter Casaroto’”. Pareceres das Comissões de Denominação de Vias e Logradouros
Públicos e de Justiça e Redação.
2. Projeto de Lei nº 118, de 2020, de autoria da Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros, “dando denominação oficial à área verde localizada entre as Ruas
Daniel Manara e Moisés Mazon, no Parque da Imprensa de ‘PRAÇA VICTÓRIO
BIAZOTTO’”. Pareceres das Comissões de Denominação de Vias e Logradouros
Públicos e de Justiça e Redação.
3. Projeto de Lei nº 119, de 2020, de autoria da Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros, “dando denominação oficial à Rua 08 (oito) localizada no
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Loteamento Residencial Flor D’Aldeia de ‘RUA MARIA CAROLINA TRUZZI
ALBANI LOVO’”. Pareceres das Comissões de Denominação de Vias e Logradouros
Públicos e de Justiça e Redação.

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).

Como não houvesse mais oradores inscritos para falar
em “Explicação Pessoal”, o Sr. Presidente determinou fosse
guardado um respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo
passamento do senhor Luiz Francisco Gobbo,

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 ....... do que, para
constar, determinou a lavratura da presente Ata, a qual, após
achada conforme, discutida e aprovada vai, a seguir,
devidamente assinada.
CMM
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