CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA VIGÉSIMA (20ª) SESSÃO ORDINÁRIA

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

Aos dez dias do mês de agosto 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
Vigésima (20ª) 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 06 de
agosto 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), 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
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106, da citada Resolução, convidou o Vereador Fábio de Jesus
Mota para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Ato contínuo, o Presidente deu ciência à Casa,
declarado a cassação do Vereador Samuel Nogueira
Cavalcante, datada de 22 de julho de 2020, conforme
preceitua o Artigo 85, do Regimento Interno, o Presidente da
Câmara, Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino,
convocou o primeiro suplente do Partido Liberal – PL,
senhor JOSÉ AUGUSTO CAPISTRANO SANTOS, como
rezam os artigos 82 e 94, do Regimento Interno, combinados,
com o Artigo 45 da Lei Orgânica de Mogi Mirim, e solicitou,
que o suplente adentrasse, em Plenário. O suplente José
Augusto Capistrano Santos apresentou seu diploma e a
declaração pública de bens à Secretaria da Câmara, cumprindo
assim, o que rezava a lei, e leu o compromisso público,
conforme dispõe o § 1º, do Artigo 5º, do Regimento Interno,
assim redigido: “prometo exercer com dedicação e lealdade o
meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do
Município – assim o prometo”. Posto isto, o Presidente da
Câmara, Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino,
declarou empossado o Vereador José Augusto Capistrano
Santos e lhe entregou a Carteira de Vereador da Câmara de
Mogi Mirim, solicitando-lhe, finalmente, que assinasse o
Termo de Posse de Vereador e a Folha de Presença e tomasse
assento, em Plenário, para início da sessão. Cumprida dita
providência, o Presidente deu ciência à Casa e submeteu à
apreciação do Plenário, na forma do inciso I do artigo 156;
combinado com os artigos 81, I, “a”, e 167 todos da
Resolução nº 276, de 09 de novembro de 2010 (Regimento
Interno vigente), o Requerimento nº 250/2020, de Justificativa
de Falta, por doença, conforme atestado médico anexo, do
Vereador Cristiano Gaioto, para a Décima Nona (19ª) sessão
ordinária, do terceiro ano da décima sétima legislatura,
programadas para a presente data (03 de agosto de 2020),
pedido que foi submetido a votos, pelo presidente, e aprovado,
unanimemente, pelos vereadores presentes. Cumprida dita
providência, dando por iniciada a parte reservada ao
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"EXPEDIENTE", o Sr. Presidente submeteu à apreciação
do Plenário as atas da terceira (03ª), décima sétima (17ª) e
décima oitava (18ª) sessões ordinárias, realizadas em 17 de
fevereiro e ambas no dia 13 de julho de 2020, as quais depois
de achadas conformes e aprovadas, foram devidamente
assinadas pelos Vereadores Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino e Luís Roberto Tavares, respectivamente, o
Presidente e o 1º Secretário. Posto isto, o Presidente deu
ciência do disposto no Requerimento nº 231/2020, de autoria
do Vereador Luís Roberto Tavares, que solicitou a
convocação da Presidente, Sra. Sueli Aparecida Batista de
Souza Mantellato, e o Sr. Nawan Menandro Rufino da Silva,
Diretor Financeiro da Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim
(LIFAMM), para prestarem esclarecimentos quanto a valores
supostamente gastos de maneira irregular, referentes aos
repasses da Prefeitura. Todavia, o Sr. Presidente comunicou o
recebimento, na presente data, o Ofício nº 26-2020, subscrito
pela Sra. Sueli Ap. Batista S. Mantellato, Presidente da Liga
de Futebol Amador de Mogi Mirim (LIFAMM), com os
devidos esclarecimentos de sua ausência, e o ofício foi
encaminhado ao conhecimento de todos os vereadores. Na
sequência, o Sr. Presidente deu ciência à Casa, através de
leitura, da seguinte matéria: 01. Projeto de Lei nº 82, de 2020,
de autoria da Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros,
“dando denominação oficial à Rua 7, localizada no loteamento
Residencial Élzio Mariotoni, de Rua Tamiko Horio Matsu
Mori”; (ao exame das Comissões Permanentes); 02. Projeto de
Lei nº 83, de 2020, de autoria do Vereador Alexandre Cintra,
“dando denominação oficial à Rua E, localizada no
loteamento João Bordignon, de Rua Heraldo Alvarenga”; (ao
exame das Comissões Permanentes); 03. Balancete da receita
e Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim, “referente ao
mês de julho de 2020”; (ao exame da Comissão de Finanças e
Orçamento). Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu à
apreciação e votação dos nobres Vereadores os seguintes
REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados
pela Casa): Requerimento Nº 241/2020 - Assunto: REQUER
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AO EXECUTIVO MUNICIPAL INFORMAÇÕES A
RESPEITO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE
JUVENTUDE E LAZER, NOMEADOS PELA PORTARIA
Nº 280/2017. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE
BARROS. Requerimento Nº 243/2020 - Assunto: REQUER
AO EXMO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE
INFORME SE SERÁ REALIZADO TESTES PARA O
COVID-19 EM TODOS OS FUNCIONÁRIOS QUE
TRABALHAM EM LOCAL COM CASOS POSITIVOS.
Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Requerimento Nº
244/2020 - Assunto: REQUEIRO AO EXMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON
BUENO INFORME SOBRE A EXISTENCIA DE PROJETO
E/OU PREVISÃO DE ABERTURA DA RUA PROFESSOR
ANTONIO GALVÃO COTRIM CENTRO. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº 245/2020 Assunto: REQUEIRO AO EXMO. SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO,
ATRAVÉS DAS SECRETARIAS E CONSELHOS
MUNICIPAIS COMPETENTES INFORMAÇÕES SOBRE
QUAIS MEDIDAS ESTÃO SENDO ADOTADAS PARA O
CUMPRIMENTO DAS LEIS QUE ESTABELECEM E
NORTEIAM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A
MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA. Autoria:
GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 246/2020
- Assunto: REITERO A INDICAÇÃO Nº 499 DE 2020 EM
QUE SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA AVENIDA PEDRO BOTESI. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Requerimento Nº 247/2020 - Assunto:
REQUEIRO A EMPRESA ELEKTRO QUE REALIZE A
SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA TOMBADO
LOCALIZADO NA RUA DOS SABIÁS NAS CHÁCARAS
SÃO FRANCISCO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Requerimento Nº 248/2020 - Assunto: REQUEIRO QUE
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SEJA OFICIADO O EXMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO E
A CONCESSIONARIA RENOVIAS SA. SOLICITANDO
ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE
MELHORIAS E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ROÇAGEM E LIMPEZA NA “VIELA” ENTORNO E DA
CHURRASCARIA DO TCHÊ E A COMERCIAL DE
POSTES MOGI LTDA. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI
JUNIOR. Requerimento Nº 249/2020 - Assunto: REQUEIRO
A
EMPRESA
ELEKTRO
QUE
REALIZE
A
SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA TOMBADO
LOCALIZADO NA RUA JOSÉ POLETINI, NO JARDIM
DO LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Na
sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, conforme
deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES
endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação Nº 536/2020
- Assunto: Indica, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal
Arquiteto Carlos Nelson Bueno, que junto à Secretaria de
Educação, realizem estudos para criação de uma resolução,
que possa permitir aos pais a opção de não mandar os filhos
para a escola até o final do ano letivo de 2020, continuando os
estudos de forma remota, em casa. Autoria: CRISTIANO
GAIOTO. Indicação Nº 538/2020 - Assunto: SOLICITO AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
CANTÍDIO DE MORAES MELLO, LOCALIZADA NO
BAIRRO
VILA
PICHATELLI.
Autoria:
JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 539/2020 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA
ITORORÓ, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA
HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
540/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
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ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
DA
RUA
MINISTRO
EDMUNDO FONSECA, LOCALIZADA NO BAIRRO
SANTA CRUZ. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº
541/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
DA
RUA
OSVALDO
FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM
FLAMBOYANT. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação
Nº 542/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA BASÍLIO ZORZETO,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 543/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA BENEDITO APARECIDO TAVARES,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 544/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
DA
RUA
FRANCISCO
MANERA,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 545/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA ADELINO ANTÔNIO, LOCALIZADA
NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação Nº 546/2020 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
IMEDIATA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NA
RUA
MARIA
GUERREIRO
ZORZETTO,
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LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FLAMBOYANT.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 547/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA AVENIDA ALCINDO BARBOSA,
LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DA IMPRENSA.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 548/2020 Assunto: Solicito ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Arquiteto
Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria competente para
que providencie estudos para demarcação de sinalização de
solo (estacionamento e garagem) na Alameda Vital Brasil,
Jardim Áurea. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Indicação
Nº 549/2020 - Assunto: Indica ao Sr. Prefeito Municipal, por
meio da secretaria competente, que as crianças e adolescentes
das escolas municipais sejam incluídas no protocolo de
exames para diagnóstico COVID-19, utilizando a verba do
duodécimo devolvido pela Câmara. Autoria: GERALDO
VICENTE BERTANHA. Indicação Nº 550/2020 - Assunto:
SOLICITO AO EXECUTIVO MUNICIPAL LIMPEZA DA
BOCA DE LOBO, LOCALIZADA NA RUA HUMBERTO
FRITELLA, PRÓXIMO AO NÚMERO 777. Autoria:
ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. Indicação Nº 551/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação Nº 552/2020 Assunto: INDICO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE
QUE SEJA REALIZADO A APLICAÇÃO DE FUMASSE
NAS RUAS DO PARQUE DAS LARANJEIRAS,
SOBRETUDO NOS BUEIROS LOCALIZADOS NAS RUAS
ALBERTO CRISTOFOLETTI, JORGE DUARTE FILHO E
CARLOS DONIZETE CARVALHO. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 553/2020 - Assunto:
INDICO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE QUE SEJA
REALIZADO LIMPEZA NO BUEIRO LOCALIZADO NA
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RUA SARGENTO ACHILES LOBO, NO SEAC. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 554/2020 Assunto: INDICO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE
QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO
BUEIRO LOCALIZADO NA RUA GUATEMALA, NA
VILA UNIVERSITÁRIA. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 555/2020 - Assunto: INDICO AO
DEPARTAMENTO
COMPETENTE
QUE
SEJA
REALIZADO A REMARCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE
SOLO E A AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL
DE TRÂNSITO NA AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI
NAS PROXIMIDADES DAS CHÁCARAS YPÊ E DO
CONDOMÍNIO TERRAS DE MOGI. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES. A seguir, o Senhor Presidente
submeteu à apreciação e votação dos nobres Vereadores as
seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela
Casa): Moção Nº 186/2020 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES
E
APLAUSOS
À
EXCELENTÍSSIMA
SENHORA
MINISTRA
DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO
BRASIL, ENGENHEIRA TEREZA CRISTINA CORRÊA
DA COSTA DIAS, PELO TRABALHO DE EXCELÊNCIA
REALIZADO À FRENTE DO MINISTÉRIO. Autoria:
CRISTIANO GAIOTO. Moção Nº 189/2020 - Assunto:
MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO
FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ AMÉRICO PIRES
D’ÁVILA, OCORRIDO DIA 01 DE AGOSTO DE 2020.
Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS.
Moção Nº 190/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM
UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA
SENHORA HEBE DOVIGO PIVA, OCORRIDO DIA 04 DE
AGOSTO DE 2020 Autoria: FABIO DE JESUS MOTA.
Moção Nº 191/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM
MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO
SENHOR EDGARD DE FREITAS, OCORRIDO DIA 06 DE
AGOSTO DE 2020. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER
DE BARROS. Moção Nº 192/2020 - Assunto: MOÇÃO DE
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PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO
FALECIMENTO EX-REGENTE DA SINFÔNICA DE
CAMPINAS POR 25 ANOS E FUNDADOR DO CORAL DA
USP, O MAESTRO BENITO JUAREZ, OCORRIDO DIA 03
DE AGOSTO DE 2020. Autoria: ALEXANDRE CINTRA.
Moção Nº 193/2020 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE
APLAUSOS AO DOUTOR EM DIREITOS HUMANOS,
HUMBERTO BERSANI PELO PRÉ-LANÇAMENTO DO
LIVRO: RACISMO ESTRUTURAL E DIREITO À
DESESTRATIFICAÇÃO – UM ESTUDO A PARTIR DAS
RELAÇÕES DE TRABALHO. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Moção Nº 194/2020 - Assunto: MOÇÃO
HONROSA DE APLAUSOS AOS GRUPOS DE CAPOEIRA
DE CAPOEIRA FORÇA DO NEGRO; CAPOEIRA
LUANDA; TRIBO DA GINGA E GRUPO GINGA E ART
OURO BRANCO PELO DIA 03 DE AGOSTO DIA DO
CAPOEIRISTA. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. A seguir,
o Sr. Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a
seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 532, 533, 534,
535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 5 45, 546,
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,
559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584,
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596,
597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620,
621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632,
633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644,
645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656,
657, datados de 08, 19, 22, 23, 27, 28 e 30 de julho de 2020,
todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito
Municipal, José Augusto Francisco Urbini, respectivamente,
respondendo a respeito do Requerimento nº 187/2020;
Indicação nº 455/2020; Indicação nº 457/2020; Indicação nº
434/2020; Requerimento nº 065/2020; Indicação nº 136/2020;
Requerimento nº 186/2020; Indicação nº 364/2020; Indicação
nº 421/2020; Requerimento nº 200/2020; Indicação nº
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437/2020; Indicação nº 151/2020; Requerimento nº 082/2020;
Indicação nº 449/2020; Indicação nº 097/2020; Requerimento
nº 156/2020; Indicação nº 572/2017; Indicação nº 458/2017;
Requerimento nº 439/2017; Requerimento nº 012/2018;
Indicação nº 1254/2017; Indicação nº 1394/2017; Indicação nº
938/2017; Requerimento nº 084/2018; Indicação nº 379/2020;
Requerimento nº 176/2020; Indicação nº 382/2020; Indicação
nº 436/2020; Indicação nº 450/2020; Requerimento nº
192/2020; Requerimento nº 198/2020; Indicação nº 433/2020;
Requerimento nº 207/2020; Indicação nº 263/2017; Indicação
nº 265/2017; Indicação nº 180/2017; Indicação nº 193/2017;
Indicação nº 200/2017; Indicação nº 531/2017; Indicação nº
882/2017; Indicação nº 1273/2017; Indicação nº 1299/2017;
Indicação nº 319/2017; Indicação nº 678/2017; Indicação nº
960/2017; Indicação nº 1058/2017; Indicação nº 1337/2017;
Indicação nº 1598/2017; Indicação nº 1631/2017; Indicação nº
1150/2017; Indicação nº 1298/2017; Indicação nº 1004/2017;
Indicação nº 159/2017; Indicação nº 714/2017; Indicação nº
1212/2017; Indicação nº 1073/2017; Indicação nº 77/2017;
Indicação nº 416/2017; Indicação nº 956/2017; Indicação nº
1388/2017; Requerimento nº 496/2018; Indicação nº
472/2018; Requerimento nº 170/2019; Indicação nº 393/2020;
Indicação nº 442/2020; Indicação nº 640/2017; Indicação nº
848/2017; Indicação nº 856/2017; Indicação nº 1200/2017;
Indicação nº 1145/2017; Indicação nº 1276/2017; Indicação nº
464/2018; Indicação nº 467/2018; Indicação nº 469/2018;
Indicação nº 461/2020; Requerimento nº 030/2020;
Requerimento nº 164/2020; Indicação nº 474/2020; Indicação
nº 475/2020; Indicação nº 477/2020; Indicação nº 495/2020;
Indicação nº 444/2020; Requerimento nº 212/2020; Indicação
nº 268/2020; Indicação nº 500/2020; Indicação nº 473/2020;
Indicação nº 501/2020; Indicação nº 479/2020; Requerimento
nº 218/2020; Indicação nº 441/2020; Requerimento nº
188/2020; Requerimento nº 223/2020; Indicação nº 462/2020;
Requerimento nº 216/2020; Requerimento nº 204/2020;
Indicação nº 502/2020; Indicação nº 480/2020; Indicação nº
481/2020; Indicação nº 482/2020; Indicação nº 483/2020;
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Indicação nº 484/2020; Indicação nº 485/2020; Indicação nº
486/2020; Indicação nº 487/2020; Indicação nº 488/2020;
Indicação nº 489/2020; Indicação nº 490/2020; Indicação nº
491/2020; Indicação nº 492/2020; Indicação nº 493/2020;
Indicação nº 494/2020; Indicação nº 496/2020; Indicação nº
497/2020; Indicação nº 499/2020; Indicação nº 459/2020;
Indicação nº 465/2020; Indicação nº 466/2020; Indicação nº
467/2020; Indicação nº 468/2020; Indicação nº 469/2020;
Indicação nº 470/2020; Indicação nº 471/2020; Indicação nº
464/2020; Requerimento nº 220/2020, desta Edilidade;
(arquive-se, após dar ciência aos Senhores Vereadores
interessados); Ofício nº 26-2020, datado de 10 de agosto de
2020, subscrito pela Sra. Sueli Ap. Batista S. Mantellato,
Presidente da Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim
(LIFAMM), “em resposta ao Ofício nº 201/2020 enviado à
Lifamm, pertinente ao Requerimento nº 231/2020”; (arquivese 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 o
Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite, senhor
presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores
vereadores, público internauta e jornalistas presentes, primeiro
quero dar minhas boas-vindas ao nosso colega, Baiano, que
está aqui conosco, seja bem-vindo e que nos venha para
somar. Senhor presidente, quero usar a tribuna somente para
fazer meu desagravo e deixar registrado meu repúdio com a
Diretoria da LIFAMM – Liga de Futebol Amador de Mogi
Mirim, com a falta de respeito para com esta Casa, pois
quando foi para aprovar a verba que a Prefeitura repassa para
as competições, a diretoria da LIFAMM, pelo menos para
mim, procurou-nos para que aprovássemos e para que
pudessem adquirir o recurso para realizar o campeonato, mas
quando precisam vir aqui para explicarem o que
acompanhamos pela imprensa e não temos acesso direto, eles
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simplesmente ignoram uma convocação, como a do colega
Robertinho. Quero mesmo registar, porque, realmente, o
futebol amador de Mogi Mirim vem no desmando de há algum
tempo, e gostaria, muito, que quem assumir a prefeitura em
2021, faça com que os campeonatos amadores da cidade sejam
realizados e coordenados pela Prefeitura, não mais por uma
entidade quase que, diria eu, privada, se não pudermos ter
acesso àquilo que eles fazem de certo, ou errado, como
continuaremos aprovando verbas para uma entidade que se
nega a prestar esclarecimentos a esta Casa de Leis?! Fica meu
registo feito”. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Gérson
Luiz Rossi Júnior: “Boa noite, senhor presidente, membros da
Mesa, todos meus colegas vereadores, vereadoras, uma
saudação especial ao Vereador Baiano, para que ele aproveite
essa oportunidade e a experiência que aqui viverá o senhor
nos próximos meses, seja bem-vindo, toda a imprensa e aos
internautas. Senhores vereadores, a última fala aqui na
segunda-feira passada, foi do Vereador André, referente à CPI
– Comissão Parlamentar de Inquérito, da UPA – Unidade de
Pronto Atendimento, escutei com muita atenção, assim como
todos os vereadores ouviram ao relatório final, com as
conclusões dele, saí muito preocupado com a forma das
conclusões e dos termos utilizados e busquei, como vereador,
algumas informações, para saber como foi conduzida essa CPI
e o resultado que chegou a ela, pois acredito que todos os
membros desta CPI, é função nossa, não estou criticando as
aberturas de CPI, pois fui um dos vereadores que votou
favoravelmente, porém, precisamos que a Câmara dê o
exemplo de condução de uma CPI, para que nós, vereadores
que não fazem parte dela e à sociedade que recebe o resultado,
não possa ter informações que, no mínimo, não deu condições
para os acusados defenderem e serem ouvidos dentro de uma
CPI. Há pouco estivemos em discussão sobre a cassação, em
que a Justiça veio e determinou para que se formasse uma
nova Comissão, e CPI deve ser levada muito a sério também,
vejo que essa CPI, iniciada no ano passado, deveria ser
concluída em 90 dias e prorrogada por mais 90, ocorreram
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muitas falhas técnicas legislativas, mas quero chamar a
atenção, pois confio muito no Consórcio Intermunicipal de
Saúde, principalmente na Coordenadora Marília, filha de
Gilmar Bezerra, minha colega, que foi designada à
coordenação do Consórcio, e tenho a obrigação de defende-la.
Como advogada e como pessoa ímpar, íntegra que é, Dra.
Marília trouxe-me algumas informações, as quais trago aqui
para dizer-lhes que fui induzido a pensar algo que não é a
realidade desse resultado da CPI e quero mostrar aos senhores
que, em um dos trechos da conclusão, consta que, no final de
2017, em 16 dias de funcionamento da UPA, ocorreu o
pagamento de 144 plantões, por emissão de duas notas, sendo
que em uma média, no mês, equivale a 150 plantões, a metade
seria uma média de 75 plantões, para atender uma UPA. Se o
vereador pedisse informações para o Consórcio, apenas uma
ligação, assim como fiz, Marília mostraria que uma das notas
fiscais foi cancelada e não foi paga, está aqui, porque
refizeram, naquela época, o número de plantões, porque um
dos médicos achou melhor receber por uma empresa formada
por ele, por receberem como pessoa jurídica, então, ele estava
incluído naquela primeira nota fiscal, ele pediu para retirar,
montou uma nova empresa, se credenciou e recebeu, a nota foi
cancelada e outra refeita, a qual foi paga dentro de uma
normalidade de plantões realizados. Portanto, senhores
vereadores, além de outras questões, sei que o Ministério
Público receberá isso, tenho certeza que Dra. Marília e a
equipe do Consórcio responderão todos os questionamentos
dessa CPI, mas não poderia deixar de trazer aqui a minha
advertência como vereador, como colega de vocês, para que
quando apurarmos, a façamos de modo sério, respeitoso,
dentro dos limites constitucionais, e que possamos ouvir a
parte contrária, porque, se levantamos irregularidades, temos
de ir ao local e inspecionar, verificar e confirmar, antes de
jogar lama no ventilador e denegrir a imagem de pessoas
idôneas. Obrigado”. Com a palavra, Vereador Jorge
Setoguchi: “Senhor presidente, membros da Mesa, vereadoras,
vereadores, público presente, internautas, boa noite a todos.
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Quero dar as boas-vindas ao Excelentíssimo Vereador José
Augusto Capistrano Santos, conhecido como Baiano, do
Planalto, seja bem-vindo, nobre edil. Quero aqui deixar
registrado, novamente, a ponte está em uma situação muito
precária, no Bairro do Fundinho, e o pessoal da região está
reclamando para que a ponte seja arrumada, isto já é um
pedido de vários anos, mas que infelizmente até hoje não foi
atendido, dificultando o recebimento de insumos agrícolas
para a propriedade, o escoamento da produção, transporte
escolar, transporte de pessoas com problemas de saúde, é um
problema sério que como vereador, representando o pessoal da
área rural, naquela região do Fundinho, para que se tome
alguma providência, pois são vários anos que estou aqui
reclamando. Dizem que se colocará tubos quadrados, mas que
ficam apenas na promessa, infelizmente. Boa noite a todos e
obrigado”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares:
“Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoal
da internet, imprensa, boa noite a todos. Em primeiro lugar,
gostaria de desejar ao Baiano, o Vereador José Augusto
Capistrano Santos, as boas-vindas e desejar sucesso a você e à
mesma forma como falei na saída de Samuel, que essa é a
oportunidade dada pelo povo e por Deus, por isso, aproveite
bem, faça o seu melhor e aproveite essa oportunidade que
Deus deu a poucos. Senhores vereadores, hoje, por meio de
um requerimento feito aqui, era para estar presente a
Presidente da LIFAMM – Liga de Futebol Amador de Mogi
Mirim, e ela precisa informar a esta Casa de Leis, dando mais
transparência ao cargo que ela está, em que precisa nos
informar os gastos realizados pela LIFAMM, problemas de
cheques passados para frente, ela foi chamada pelo governo,
pela Secretaria de Esportes e parece também que foi pelo
Jurídico, ela não conseguiu declarar, se omitiu e ficou em
silêncio. Há mais vereadores, porém, como participo muito da
área de esportes, de Mogi Mirim, acredito que assisti a todas
as finais, desde jogos iniciais a abertura de campeonatos,
principalmente do Campeonato Amador, a Sub-23 também
que ela organiza, todos os campeonatos que ocorrem em Mogi
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Mirim contêm minha participação, desde a abertura até,
principalmente, as finais. Por esse motivo sou muito cobrado,
pela população, praticantes de esportes, os dirigentes, recebo
algumas ligações, solicitando minha postura com relação a
esse assunto e para que fizesse algo, e o que um vereador pode
fazer? Pode fazer um requerimento, solicitando a vinda dela a
esta Casa, para explicar para mim e para todos os vereadores.
Hoje ela nos enviou um ofício, não o lerei para vocês, mas foi
simples, explicando e ao mesmo tempo não explicando nada
sobre os cheques, na verdade não queria um ofício, uma
explicação por escrito, foi uma convocação para ela
comparecer aqui, por sinal faremos outra, com um prazo
maior, de 15 dias, para que ela possa vir, porém, acredito que
até essa data, pelas conversas que tive hoje, até o dia em que
ela vir aqui, possivelmente a prefeitura já tenha desvinculado
a parceria com a LIFAMM. Conversando hoje com algumas
pessoas, como a assessoria do prefeito, e ao que tudo indica, a
prefeitura realizará, por meio da Secretaria de Esportes,
realmente, o Futebol Amador de Mogi Mirim, mesmo assim é
necessário a presença dela nesta Casa de Leis, pois é dinheiro
público, para explicar sobre esses cheques, para quem foi
destinado e se não houve a totalidade da restituição para o
município. Com relação à CPI – Comissão Parlamentar de
Inquérito, ela também é de uma grande responsabilidade
quando se faz parte e quando se é o presidente, foi algo difícil,
porque alguns depoimentos foram realizados de forma
urgente, como por exemplo, a média atendia ao celular e ao
paciente, ao mesmo tempo, isso aconteceu por volta das 07
horas, quando foi 10 horas, já estávamos ouvindo-a. Foi uma
CPI levada a sério, que estava atenta aos acontecimentos, e ao
final, Vereador Gerson, fiz um ofício, anexando um
documento meu, constando que realmente precisava-se ouvir
mais e até continuar a CPI. Depois volto para falar mais”.
Com a palavra, Vereador Marcos Antonio Franco: “Boa noite,
primeiramente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo,
aos vereadores, vereadoras e aos internautas, com as boasvindas ao Baiano, meus parabéns, sinta-se em casa.

15

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Primeiramente quero agradecer a Cristiano Gaioto por me
alertar sobre a CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito, da
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e quero parabenizar
Gerson Rossi, presente nesta Casa, pois suas palavras foram
as que tinha o desejo de expressar. Essas Fake News
colocadas em rede social, como o Facebook, citarei o
Acontece Mogi, que citaram o meu nome na CPI da UPA,
colocaram da seguinte maneira: “motorista de ambulância”,
fique à vontade, pode citar meu nome quantas vezes você
quiser, estou como massa de pão, quanto mais vocês baterem,
mais crescerei. A população vem até mim para conversar,
porque é a transparência, é meu jeito de trabalhar, inclusive,
esses dias um cidadão me parou e disse: “Gaúcho, você foi
para o PSDB – Partido da Social Democracia Brasileiro,
porque você tem um acordo com o prefeito?”, dei risada da
cara dele e respondi ao cidadão que, primeiramente, a pessoa
com que coliguei foi Carlos Nelson Bueno, fará quatro anos
que estou como vereador, o prefeito nunca veio oferecer algo
para mim, para mim não, troca de favor? Isto ele nunca fez,
assim, para mim, ele demonstrou um caráter, porque, se
fizesse isso, viria até a tribuna e falaria, Maria Helena sabe
como sou e Tiago Costa sabe o motivo pelo qual coliguei ao
PSDB, comigo não tem “troquinha” de favor, vem com essa
CPI da UPA, “feita pelas coxas”, para depois colocar em redes
sociais?! Agora é época de campanha, para essas pessoas que
gostam de Fake News, podem falar meu nome, vocês fazem
propaganda para mim, suas trouxas. Não tenho troca de
favores com Carlos Nelson Bueno, é recíproco nosso respeito,
ele tem 59 anos, quase 60 anos de vida pública, desde o
primeiro dia que ele me chamou para conversar, nunca veio
com proposta indecente. Essas pessoas na internet, que
pensam e falam que tenho “troquinha de favor” com o
prefeito, não tenho, se tiver algo para falar, faça na minha
cara, porque falar por trás desta porcaria, para mim não passa
de um vagabundo. Fale para mim, trabalho de forma
intercalada no CEM – Centro de Especialidades Médicas, dia
sim e dia não, das 18 às 06 horas, é só ir à portaria, às 22 horas
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saio daqui, seja macho e não fale em rede social, fale na minha
cara, “vagabundaiada” da Fake News, use a internet, mas se
quiser denegrir meu nome, pode falar. Boa noite a todos”.
Como a próxima oradora, Vereadora Maria Helena Scudeler
de Barros, desistisse da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o
Vereador Moacir Genuario: “Boa noite, presidente, vereadores
da Mesa, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela
internet, primeiramente quero dar as boas-vindas ao nosso
amigo José Augusto, mais conhecido como Baiano, que você
consiga dar início a uma política assim como o é, com
bastante transparência, amor e trabalho, meus parabéns e pode
contar com todos aqui. Queria falar a respeito do não
comparecimento da Presidente da LIFAMM – Liga de Futebol
Amador de Mogi Mirim, acho que é um grande desrespeito
com esta Casa, mandando na data de hoje um ofício, que
inclusive nem justificou sua ausência, dizendo que se trata de
uma entidade privada, assim, se é uma entidade privada, ela
não precisa do dinheiro da prefeitura, certo, Gebe?! Sabemos a
maneira como é administrada essa LIFAMM, segundo o que
consta, foi depositado cheque pré-datado, adiantado, primeiro,
de acordo com a lei, não existe cheque pré-datado, existe um
acordo, inclusive, segundo ela, foi um acordo que não
cumpriram, porém, na praça, existe vários cheques sem fundo
da LIFAMM, por isso ela teria que vir, sim, para explicar e
dar satisfação aos vereadores, ao Poder Executivo. Esperamos
que se tome providência no sentido de que Robertinho já
citou, que possamos ter um Campeonato Amador na cidade,
bancado e organizado pela própria prefeitura. Nesta tribuna, às
vezes abordo o assunto a respeito de algum determinado
requerimento que votamos e alguns deles, com informações
privilegiadas, requerimento de coisas feitas que chegam.
Nesse final de semana fui procurado por um pessoal, que
agradeceu e citou a nome de um vereador, o qual não citarei
aqui, que fez uma lei, na qual foram beneficiados, respondi
que desconhecia, pois a lei em questão quem apenas poderia
fazer seria o prefeito e nenhum vereador pode fazer uma lei
como essa, por isso temos de tomar o cuidado para quando
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formos votar esses requerimentos, porque os votamos e chega
ao conhecimento das pessoas beneficiadas, que dizem ser ele
o autor do projeto, mas na realidade sabemos quem é que o
fez, sendo o autor o Prefeito Municipal, por envolver gastas,
sabemos que não podemos fazer projetos que envolve gastos.
Portanto, que tenhamos mais cuidado ao fazermos
requerimentos, para que os outros vereadores não fiquem, na
frente, de “saia justa”. O que respondi e que poderia falar é
que o projeto de lei, aprovado, foi feito pelo prefeito, os
vereadores que votam a favor às vezes ficam em uma situação,
porque vota-se o requerimento de um parceiro, de um amigo,
mas devemos tomar o cuidado quando votamos e aprovamos
alguns deles. Boa noite e obrigado”. Com a palavra, Vereador
Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, senhores
membros da Mesa, caros senhores, nobres pares vereadores,
público presente, imprensa e povo de Mogi Mirim, boa noite.
Senhor presidente, em 2009, eu já era vereador nesta Casa, e
já havia as turbulências que ocorria sempre com o
envolvimento dessa LIFAMM- Liga de Futebol Amador de
Mogi Mirim, em primeiro lugar, como são feitos os controles
da LIFAMM? Livro de registro, de entrada e saída, de créditos
e despesas? Provavelmente não tem. Quem é o contador que
faz a escrituração contábil da LIFAMM? Provavelmente não
tem. Cheques sem fundo, como dito agora há pouco, rodando
pela cidade, penso que não somente a LIFAMM, mas outras
instituições que recebam dinheiro do Poder Público, sendo um
dinheiro da população, deve-se realizar a verificação dessas
entidades, ou dessas empresas privadas, da capacidade que ela
tem de gerir o negócio que ela se propõe a gerir, não é
simplesmente dar o dinheiro e não dá a contrapartida da
justificativa do que foi o dinheiro, porque ele é do povo de
Mogi Mirim. Quando o Prefeito Carlos Nelson atrasa algum
repasse, por conta de alguma empresa que não quer prestar
conta, as pessoas acham ruim com ele, isto é algo que é
necessário pensar daqui para frente, peço até para aqueles que
estão na administração pública, para que tomem muito
cuidado com isso. Vereador José Augusto, mais conhecido
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como Baiano do Jardim Planalto, parabéns, que o senhor tenha
uma boa acolhida neste dia, que Deus abençoe ao senhor e a
trajetória que terá nesta Casa, esses são os votos deste
vereador, seja bem-vindo e no que depender de mim, estarei à
disposição para apoiá-lo no que precisar. Outra coisa que
queria dizer aqui, hoje chamei meu assessor em meu
escritório, porque não venho aqui, por conta da Covid-19,
pedia a ele que fizesse uma carta, informando minha decisão
de sair dessa CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito, da
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porque, vejam bem,
há um grupo dessa CPI e “printei” todas as conversas dele,
como acontece tudo isso e nós, que somos membros da CPI,
não somos chamados para participar dela?! Como uma pessoa,
em voo solo, faz uma Comissão, praticamente sozinho?! Um
detalhe muito importante e técnico, há uma questão e peço que
respeitem a minha decisão de sair dessa Comissão, porque,
como bem disse o excelentíssimo senhor Vereador Gérson
Luiz Rossi Júnior, precisamente, segundo ele, como não há,
nessa CPI, um relatório de defesa da administração e do
Consórcio, explicando, por escrito e detalhando o fato
ocorrido, como pode, chegarmos a um relatório dessa CPI,
feito simplesmente por quem presidiu-a, isso não é CPI, não
falo por conta de política, não, porque há muito tempo
ocorrem CPIs aqui, mas onde estão os resultados e o
andamento delas? Uma vez que não há mais noção de nada,
pois, como membros, não somos mais convocados a
participarmos. Assim, senhor presidente, sinto-me desprezado
por ela, uma vez que não participei, depois concluo minha
fala, muito obrigado”. Com a palavra, Vereadora Sonia
Regina Rodrigues: “Boa noite, presidente, Mesa, vereadores
aqui presentes e vereadora, quero cumprimentar também o
Vereador José Augusto, empossado na data de hoje, desejo
que Deus abençoe o trabalho que está em suas mãos, embora
sejam poucos meses, mas que os sejam produtivos para você e
para a população, seja bem-vindo. Hoje gostaria de falar a
respeito do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência, confesso que é um serviço muito admirável, porque
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muitas vezes, quando estou na rua, trabalhando, me deparo
com alguns acidentes, com pessoas passando mal, até mesmo
dentro da delegacia, com vítimas e alguns indiciados, sempre
que precisamos vemos a qualidade do atendimento da equipe
do SAMU, médicos chegam com muito amor e muita
dedicação, por isso quero cumprimenta-los e parabenizá-los
hoje pela disposição deles pela população. Há alguns dias fui
procurada pela equipe do SAMU, eles estavam em uma
classificação sem reconhecimento, desde o ano de 2019,
fazendo com que o repasse federal não chegasse ao SAMU,
não apenas o de Mogi Mirim, mas de Mogi Guaçu, Itapira e
Estiva Gerbi. Tomei conhecimento sobre os fatos, fiz um
ofício e procurei, por meio do Deputado Rafa Zimbaldi, de
Campinas, pedindo seu apoio para chegar de forma federal,
sendo o local de onde deveria vir o repasse, e prontamente ele
abraçou a causa, fez um ofício, fez contatos e, graças a Deus, a
verba saiu, de forma retroativa, a verba que estava parada, das
quatro cidades, vieram de forma retroativa e o SAMU
conseguiu ficar em ordem com esse repasse, por isso quero
agradecer muitíssimo ao Deputado Rafa Zimbaldi, que
prontamente atendeu ao meu chamado, auxiliando-me para
que isso acontecesse. Obrigada a todos e boa noite”. Com a
palavra, Vereador Tiago César Costa: “Boa noite a todos,
vereadores e vereadoras, internautas e imprensa presente.
Primeiramente quero cumprimentar meu colega, que acabou
de chegar à Câmara Municipal, chamarei de Baiano do
Planalto, porque acho que o senhor é conhecido por ele, que
Deus o abençoe e se há um propósito em sua vida, hoje ele é
cumprido, que o senhor tenha bons frutos aqui e coloco-me à
disposição para ajudar no que for preciso, ao senhor e ao seu
assessor. Relativo a questão da LIFAMM – Liga de Futebol
Amador de Mogi Mirim, Vereador Robertinho fez um
requerimento para comparecerem e Sueli, que é presidente,
não veio, posso apenas falar que o Prefeito Carlos Nelson foi
omisso nessa situação e por culpa dele mesmo é que
aconteceu tudo isso. Ao pegar uma única reportagem do O
Popular, do ano de 22 de fevereiro de 2019, realizamos aqui
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uma audiência pública, com o Futebol Amador, depois dos
frutos dela, sugeri ao prefeito para que a prefeitura assumisse
o campeonato, porque já havia indícios de irregularidades, na
matéria consta: “Vereador defende Amador com a Prefeitura;
CNB rejeita a ideia”, rejeitou a ideia e ainda fizemos uma
audiência pública com o Futebol Amador, nesta Casa de Leis,
está aqui a matéria do Jornalista Diego Ortiz, do jornal O
Popular, ou seja, precisou acontecer isso na cara do prefeito e
secretários, referente a repasse de dinheiro público, não
explicado de forma satisfatória, com transparência, para vir a
acontecer tudo isso, sendo que ele tinha chance, desde 2019,
conforme matéria e audiência pública, realizada aqui, em dar
ouvido, pelo menos, àqueles que propuseram a ele, um futebol
amador mais transparente em Mogi Mirim. Portanto, o que se
falou aqui, nada mais é, agora faltando três segundos para o
final da prorrogação ou do pênalti, tentar agora municipalizar,
apenas não aceitou a sugestão do vereador da oposição,
mesmo visto que estava tudo errado e poderia concertar
anteriormente, em 2019, mas não, agora o prefeito fará, que
maravilha, como já está tudo, aparecendo para fazer o tudo no
meio do nada. Para os senhores verem que pelo menos este
vereador, com aqueles que estiveram aqui, nessa audiência
pública, reivindicaram ao prefeito para que assumisse o
Amador de Mogi Mirim, porém a CBN rejeita a sugestão do
vereador, é bem isso que está estampado no O Popular e em
nossa Casa, que foi gravado, documentado e está para
qualquer um ver. Fica aqui a omissão e o que leva a ela em
assumir algo que é de sua competência, ou por sua
incompetência que tudo isso aconteceu com o Prefeito Carlos
Nelson Bueno. Outra nota que deixarei aqui ressaltada, é que,
há seis dias, o prefeito publicou em sua página do Facebook
uma Fake News, todos falam aqui sobre, e o prefeito vive
postando Fake News na internet, em entrevistas de rádio com
Fake News, postando em sua página, e ninguém fala nada, sou
autor de uma lei sobre Fake News e não posso deixar passar
abatido. Seis dias atrás o prefeito postou em sua página, no
Facebook, sobre “principalmente os investimentos feitos no
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Hospital Municipal”, qual hospital municipal? De tanta birra
que ele tem, ele não cita o nome da Santa Casa de Mogi
Mirim, ele denomina hospital municipal para a população ser
enganada lá fora, para acharem que a Santa Casa é dele, que
ela, o “hospital municipal”, o qual ele cita, é dele, mas não o é.
Nossa Santa Casa é patrimônio do povo mogimiriano, é nosso
patrimônio histórico, eu, assim como acho que a maioria,
nasceram lá, isso é um desprezo com nossa história, com
nossa memória e com aquilo que os cidadãos mogimirianos
consideram como seus. Nesse sentindo, também há a Lei nº
6.135/2019, declarando o nome “Santa Casa”, a fachada e a
Capela, são patrimônios históricos culturais de natureza
imaterial, de nós, mogimirianos. Dito isso, senhor prefeito,
pare de Fake News, estamos aqui para defender nossa Santa
Casa, depois volto para falar mais sobre esse assunto, o qual
falou na rádio, em entrevista. Muito obrigado e boa noite,
senhor presidente”. Com a palavra, Vereador Alexandre
Cintra: “Excelentíssimo senhor presidente, membros da Mesa,
senhoras vereadoras, senhores vereadores, jornalistas,
internautas, boa noite a todos. José Augusto Capistrano
Santos, seja muito bem-vindo, muito me honra em ver um
outro homem negro aqui, na Câmara Municipal de Mogi
Mirim, que também é palco de homens e mulheres negras da
cidade, seja bem-vindo e execute um bom trabalho. O tema de
hoje é: coerência e “sentar na janelinha”, lerei para os
senhores o requerimento de minha autoria, não assustem com
a data, sendo do dia 17 de fevereiro de 2017, ou seja, o
primeiro dia de nossa legislatura, e nele fiz um requerimento,
endereçado ao prefeito. “Sr. Prefeito Municipal Carlos Nelson
Bueno, através da Secretaria de Cultura, para informar se há
projeto de reforma para o Centro Cultural Prof. Lauro
Monteiro de Carvalho e Silva em andamento ou projeção
futura para tal. A justificativa refere à urgente necessidade de
se proceder a reforma geral e melhorias na edificação em
comento, de forma que possa voltar a funcionar como espaço
exclusivo para projetos de Arte e Cultura, bem como possa ser
reavivado o Museu e corretamente alocados os objetos,
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mobiliário e documentos que compõem a História de Mogi
Mirim”. Todos sabem de minha transparência e coerência na
luta em relação à cultura, quando esta Casa foi palco de
discussão sobre o tema de uma peça de teatro, os senhores
recordam-se? De perseguição, de censura, vim aqui e defendi.
Quando o samba foi atacado de forma criminosa e
desrespeitosa, vim até aqui e defendi. Quando todos falavam
sobre Santa Casa, não me senti nenhum extraterreste em
abordar os temas da cultura, mesmo que ele fosse de forma
periférica. Agora, neste momento em que ocorre a grande
transformação do Centro Cultural, pessoas querem aparecer, é
claro, pois é ano de eleição, não é? É a hora de “sentar na
janelinha”, todos querem aparecer, todos agora resolveram
lutar pela cultura, não sou o dono dela, não sou dono da Santa
Casa, não sou dono do esporte, não sou dono da segurança
pública, não sou dono da educação, mas tenho coerência, olho
para trás e vejo o que fiz, com uma coerência e transparência
absurda, que a população e os artistas mogimiranos
reconhecem. Portanto, não admitirei de nenhum dos senhores,
nenhum tipo de coisa que me tire o direito de lutar por aquilo
que acredito, sábado, na inauguração do Centro Cultura,
ocorreu algo desagradável e guardarei isso para mim, e Mané,
quero lhe agradecer pelo que fez por mim, muito obrigado, de
coração, já o fiz naquela ocasião, porém quero agradecê-lo
novamente, olhando em seus olhos, a você e sua assessora,
Gisele, muito obrigado. O que passei não foi pelo Executivo,
pelo contrário, ele me acolheu, foi aqui, dentro da Câmara
Legislativa, não admitirei de nenhum dos senhores esse tipo
de atitude, pois tenho honra, decência e olho para trás e sei o
que fiz, não sou de “sentar na janelinha”. Muito obrigado”.
Com a palavra, Vereador André Albejante Mazon: “Boa tarde
a todos. Primeiramente, a CPI – Comissão Parlamentar de
Inquérito, já está encerrada, por isso não há mais tempo hábil
para pedir a retirada de nome, o único que pediu de acordo
com o tempo foi Vereador Gebe, portanto, Magalhães, perdão,
sinto em lhe informar, mas a CPI já terminou, acho que talvez
você não tenha prestado atenção e não sabia disso. A primeira
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coisa, Marília foi oficiada, como administradora do
Consórcio, para encaminhar-me todas as notas fiscais pagas à
Empresa MEDCOR, está no processo, que quiser pode pegálo e analisar o ofício endereçado à Marília, e se alguém errou
não foi essa CPI, pois foi a própria Marília quem encaminhou
essa nota, como paga, tivesse ela encaminhado tal qual
Vereador Gerson mostrou aqui, tudo bem, até gostaria de
saber quando foi cancelada a referida nota, porque se foi
agora, depois do começo da investigação, de nada adianta,
uma vez que ali não consta a data, a nota foi enviada como
paga, está na CPI e da própria Marília, para que eu precisaria
ouvi-la, sendo que ela quem me encaminhou a nota como
paga. Outra coisa, para você ver como é bem seletivo no que
se investiga, a justificativa de Marília, de que o médico havia
credenciado sua empresa, assim, ele queria a nota por sua
empresa, isto apenas prova uma das denúncias da CPI, de que
a empresa era utilizada como “laranja” de médicos, apenas
prova que o médico trabalhou sem ter registro usando da
empresa MEDCOR. Pergunto ao Vereador Gerson se ele
verificou as datas dos plantões médicos e se condizem com a
data de que se fez o credenciamento, porém sei que isso ele
não olhou, porque isso não é favorável ao prefeito, porque se
o fizesse, se lesse ao relatório da CPI como deveria, com todas
as denúncias que ela faz, é a primeira coisa vinda da resposta
de Marília e teria de ser feito, olhar as datas em que se
realizou os plantões e depois a data das notas emitidas, como
também deveria olhar se o nome do referido médico estava na
lista dos profissionais da MEDCOR, assim como vários não
estavam durante a investigação da CPI. A desculpa dada por
Marília, mesmo que a nota seja cancelada, e espero que seja,
de coração, o que é um pouco mais justo com a população
mogimiriana, também conheço Marília e espero não me
decepcionar com ela, nesse sentido, pois nunca me deu motivo
algum, nem ela nem o falecido pai, Bezerra, sendo este muito
nosso amigo, para que suspeitasse de alguma coisa e espero de
coração que realmente esteja com a nota cancelada, mas isso
não tira o fato de que o médico trabalhara sem o devido
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credenciamento, utilizando da empresa MEDCOR, sendo a
denúncia, uma das coisas que a CPI encaminhou ao Ministério
Público. Agora, para terminar, falarei um pouco sobre a
Covid, hoje ouvi uma matéria na rádio e resolvi fazer uma
pesquisa, entrei no site dos Cartórios, que monitora as mortes
ocorridas e suas razões, em cima do que se falou na rádio, não
passaram os números, porém visitei ao site e vi. “As mortes
por insuficiência respiratória caíram para 877, no mesmo
período de 2019 para 2020; pneumonia caiu para 14.301
mortes a menos; septicemia caiu 7.143 mortes”, um total de
mais de 20 mil mortes por síndromes respiratórias, quase 25
mil a menos do que no mesmo período do ano anterior, aqui
não consta os dados de outros tipos de doenças respiratórias e
os com causa indeterminada, o que deve passar de 30 mil
mortes a menos, neste ano. Então pergunto, será que os
números da Covid são esses mesmo ou são inflados, por conta
da politicagem? É uma pergunta a se fazer, quando vemos
uma queda tão brusca nas outras mortes, ocorridas por
síndromes respiratórias”. Com a palavra, Vereador Cinoê
Duzo: “Boa noite a todos, primeiramente queria parabenizar o
mais novo empossado, Vereador José Augusto Capistrano
Santos, carinhosamente e respeitosamente, dirijo-me a Baiano
do Planalto, seja bem-vindo e Deus o abençoe. Com certeza,
em relação ao assunto Corona vírus e o volta às aulas, sempre
lutarei pela saúde, pela educação, pela escola, pelos
professores, pelas famílias e sempre o farei pelos alunos. A
volta às aulas é um assunto seríssimo, esse novo “normal” não
pode ser encarado tão simplesmente assim, os pais estão
apavorados, apenas em pensar na volta às aulas sem a vacina,
os professores então, meu Deus! Se há pouco tempo a
profissão do professor já era de perigo, pois muitos são
espancados, violentados, isto moralmente e fisicamente, agora
arriscam a própria vida, e pergunto, se uma criança contrais a
corona vírus, a classe dela também entrará em quarentena? Os
professores da criança entrarão em quarentena? E o motorista
do ônibus escolar? E a família do aluno contaminado entrará
em quarentena, consequentemente a classe toda, a família dos
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alunos da classe, entrarão. Queremos a redução da Covid-19 e
não mais um pico, que infelizmente poderá ocorrer, como diz
o ditado, “vamos isolar”, mas temos de nos precaver, pois não
é o momento, os professores, os pais, entram em contato
comigo para dizer que sem a vacina, eles não mandarão seus
filhos para a escola, poderão perder o ano escolar, mas não
suas vidas, estamos aqui para falarmos em vidas. Elaborei um
ofício encaminhando ao Prefeito Municipal, para que
independentemente da decisão do Governo Estadual, para que
tenha bom senso, responsabilidade e ouça aos professores e
aos pais, para que, em um consenso, cheguem a uma data ou a
uma conclusão, para que naquele momento que decidirem, se
é que voltará, para que voltem com total segurança. Em minha
opinião, Vereador Cinoê, professor estadual há quase 30 anos,
segundo meus colegas de trabalho, os quais posso falar por
eles: sem vacina, sem volta às aulas. Se isto acontecer, o
Governo Municipal, o senhor prefeito, o Governo Estadual,
colocarão em risco a vida de nossas crianças, dos nossos
professores, dos funcionários e de todos que compõe o quadro
escolar, inclusive da comunidade. Fica aqui, segundo o cartaz,
“sem vacina, sem volta às aulas”. Muito obrigado e boa
noite”. Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite,
senhor presidente, nobres pares, pessoal que acompanha pela
internet, um grande abraço, Baiano, seja bem-vindo. Quero
falar também a respeito da CPI – Comissão Parlamentar de
Inquérito, da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, quando
participamos de algo, temos de ser também participativos.
Discordei do relatório final, feito pelo relator, mas o assinei
porque acompanhei a CPI e todas as vezes que colocado no
grupo, somente não fui nas diligências da UPA, acompanhei e
vi o trabalho realizado, todas as pesquisas e entrevistas
realizadas, mas não concordei porque, como Gerson disse
aqui, tinha de se dar o direito à defesa, isso tenho como
registro no grupo, o único meio de comunicação dessa CPI,
sendo por meio de um grupo de WhatsApp, coloquei todos
meus pensamentos com relação a isso e se há irregularidade,
deve-se aponta-las, esta Casa tem a obrigação de apontar
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quem são os culpados, e passarmos um serviço, que é nosso,
para que o promotor fizesse, é dizer que somos incompetentes.
A CPI foi realizada, tivemos o problema com a pandemia, o
que acabou atrapalhando, mas minhas colocações, meu ofício
anexo ao relatório final, cito que acompanhei e todas as vezes
que convocado, estive presente na Câmara, na maioria das
vezes as reuniões não deram quórum, porém estive presente,
realizados na lisura com todos os depoimentos, todas as
pessoas convocadas, sou testemunha disso, mas não concordei
com o relatório, por ficar há tanto tempo e não chegar a uma
conclusão devida, de quem são os responsáveis, logo, essa é
minha colocação com relação a esse assunto. Hoje fiz uma
moção à Ministra Tereza Cristina, que inclusive é do mesmo
partido que o meu, que o de Gebe e de Manoel Palomino, pois
hoje é um dos setores que mais se destaca no Brasil, tanto que
a agro, Jorge, significará 24% do PIB brasileiro, pela primeira
vez a exportação de milho para a China, será maior que a dos
Estados Unidos. A nova ministra abriu 85 novos mercados,
em março eu e o presidente estivemos em Brasília, tínhamos
até uma agenda com ela, na época em que fomos era o começo
dessa pandemia e acabou ocorrendo o cancelamento, mas é
grande respeito o trabalho em que a ministra tem realizado
frente ao Ministério, e hoje, com certeza, o setor agro é um
dos mais valorizados de nosso país. Hoje recebi as contas de
2016, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
na quinta-feira a Comissão, formada por mim, André e por
Magalhães, se reunirá para a primeira reunião e temos 15 dias
para fazermos um decreto e um parecer sobre essas contas do
ex-Prefeito Gustavo Stupp, do ano de 2016, na quinta-feira, às
11 horas, essa reunião acontecerá nesta Casa e os vereadores
que quiserem acompanhar com a presença, estarão
convidados, será a primeira reunião e em 15 dias daremos o
relatório e faremos o decreto das contas, relativas ao ano do
exercício de 2016. Sobre as aulas, Cinoê, falarei na próxima
fala, pois acompanhamos algumas reuniões da Frente
Parlamentar. Senhor presidente, obrigado”. Com a palavra,
Vereador Fábio de Jesus Mota: “Boa noite, senhor presidente,
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nobres vereadores, vereadoras e internautas, primeiramente,
seja bem-vindo, meu amigo José Augusto Capistrano, famoso
Baiano do Planalto, boa sorte nessa nova etapa de sua vida.
Hoje venho a esta tribuna, novamente, para falar sobre a
Covid, na semana passada disse que faria um requerimento
solicitando para que todos os funcionários do Setor de Obras,
Mobilidade e Serviços, fossem testados, pedi também para
que se realizasse a desinfecção do local, mas, com minha fala,
da semana passada, o secretário de saúde e a vigilância
sanitária já tomaram as providências e todos os funcionários
do local foram testados e infelizmente mais alguns foram
testados positivos, somente não se realizou a desinfecção e
cobrarei quando ao serviço do secretário. Inclusive, também
fiz o teste, porque trabalho no local, realizei no centro de
fisioterapia e, para minha surpresa, ouvi alguns comentários e
cinco funcionários do centro de fisioterapia foram testados
positivos para Covid, para a rapidez do processo, hoje fiz um
ofício endereçado ao Secretário de Saúde, para suspender
todas as sessões de fisioterapia, pois há um contato direto do
profissional com o paciente, sei porque tenho uma pessoa
fisioterapeuta na família, é muito próximo o contato, e cinco
funcionários do local foram testados positivos, o que é muito
grave. Peço também, senhor presidente, para que o secretário
convoque todos os pacientes, os que passam por lá e fazem
fisioterapia naquele local, para que todos sejam testados,
assim como a realização da desinfecção do local. Agora, no
período da tarde, recebi do Secretário, Sr. Ederaldo Moreno,
desde já quero agradecê-lo, pois as sessões de fisioterapia
foram suspensas hoje mesmo, porque é muito grave,
imaginem, cinco funcionários positivos, os pacientes que vão
até lá para atendimento, são dezenas deles, que levam isso
para casa, por esse motivo, é algo sério e peço, com urgência,
para que convoque todos os pacientes que por lá passaram.
Nobre Vereador Moacir, o senhor disse aqui sobre projetos
inconstitucionais, colocava vários vereadores, na legislatura
passada, nos coloca sim em saia justa, projeto que cria gás
para o Executivo, isso não pode e o senhor sabe muito bem e
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infelizmente, o senhor pode ter certeza, isso não acabará e
continuará. Muito obrigado, senhor presidente”. Não havendo
mais oradores inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão
às 20h11, 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 69,
de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a
abertura de crédito adicional especial, no valor de R$
170.000,00”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento. Para discorrer sobre a
matéria, fez uso da palavra Vereador Gerson Luiz Rossi
Júnior: “Senhores vereadores, farei uma referência aqui sobre
os Projetos nºs 69, 70 e 79, porque são similares, no tocante de
abertura de crédito, devido a novos repasses, tanto do
Governo Estadual, como do Governo Federal, todos esses que
citei são vinculados a deputados, acho que devemos valorizar
àqueles que ajudam o município, aos convênios e as emendas
parlamentares. Dito isto, faço uma referência, primeiramente
ao Projeto de Lei nº 69, no valor de R$ 170 mil, da Secretaria
do Estado da Agricultura, conquistada pelo Deputado Barros
Munhoz, do PSDB, referente a equipamentos para a produção
e armazenamento de hortifrútis do Horto do Vergel. Lembrome de quando Arnaldo Jardim era secretário, ele ajudou em
uma verba da secretaria, para a construção de cooperativa, na
época, a Coopervel, e agora vem um dinheiro para a
Associação 12 de Outubro, para que com os equipamentos,
possa-se gerar a renda e o manuseio de produtos agrícolas,
para obtenção do valor agregado e que a venda seja possível.
Logo, este valor de R$ 170 mil torna-se muito importante,
conquistado pelo Deputado Barros Munhoz. O Projeto de Lei
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nº 70, referente a uma abertura de crédito, no valor de R$ 20
mil, do Deputado Sílvio Torres, será utilizado para
equipamentos de material para o Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), vindo do
Ministério da Saúde e destinado à nossa Secretaria de Saúde.
Por fim, o Projeto de Lei nº 79, no valor de R$ 100 mil,
destinado à Secretaria de Segurança, da Deputada Federal
Policial Katia da Silva Sastre. Com aquisição de dois veículos
para à Secretaria de Segurança, uma para a Brigada de
Incêndio e outro para a Guarda, não sei se ocorreu a presença
dos outros vereadores nessas conquistas, e vocês podem
manifestar-se, porém, acredito que tinha obrigação de vir aqui
e fazer essa referência a conquista desses três deputados,
apenas não falei desse último, que foi do Governo Federal,
que será repassado para o município. Obrigado”. Com a
palavra, Vereador Alexandre Cintra: “Senhores, apenas
completando sobre o que Gérson discorreu, o Projeto de Lei nº
69 de 2020, com a abertura de crédito adicional especial, no
valor de R$ 170.000,00, à Secretaria de Agricultura. O recurso
veio do Deputado Estadual Barros Munhoz, para a aquisição
de equipamentos agrícolas e utensílios para armazenamento de
hortifrútis, sendo R$ 20 mil para material de consumo, R$ 170
para material permanente. Publicado no Diário Oficial, no dia
20 de maio de 2020, precisava do convênio e apresentação do
Plano de Trabalho, foi celebrado o convênio entre o Estado de
São Paulo e a Secretaria de Agricultura de Mogi Mirim. O
convênio se encerra no dia 31 de dezembro de 2020, mas pode
ser prorrogado por termo aditivo, conforme a Lei de
Licitações. Por esse motivo acho que é um projeto de extrema
importância, ainda mais na área agrícola, devido ao seu
crescimento, por isso acho que não há motivos para todos
aprovarem este projeto”; (colocado a votos, em sessão de hoje,
a Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto
de Lei nº 69/2020, do Prefeito Municipal); (à sanção do
Prefeito de Mogi Mirim); 2. Projeto de Lei nº 70, de 2020, de
autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a abertura de
crédito adicional especial, no valor de R$ 20.000,00”. Parecer
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Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; Educação,
Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e
Orçamento. Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra:
“Projeto de Lei nº 70, dispondo sobre a abertura de crédito
adicional especial, no valor de R$ 20.000,00: “Recurso da
emenda parlamentar do ex-Deputado Federal Sílvio Torres, à
Secretaria de Saúde, para aquisição de equipamentos de
material permanente para o CAPS-AD (Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas)”, publicado no Diário Oficial
da União, no dia 31 de dezembro de 2019. Peço a todos para
que aprovem também este projeto”; (colocado a votos, em
sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por
unanimidade, o Projeto de Lei nº 70/2020, do Prefeito
Municipal); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 3. Projeto
de Lei nº 73, de 2020, de autoria do Prefeito Municipal,
“dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial, no
valor de R$ 300.000,00”. Parecer Conjunto das Comissões de
Justiça e Redação; Educação, Saúde, Cultura, Esporte e
Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Com a palavra,
Vereador Alexandre Cintra: “Senhoras e senhores, Projeto de
Lei nº 73, de 2020, “dispondo sobre a abertura de crédito
adicional especial, no valor de R$ 300.000,00”, para atender à
Secretaria de Saúde e atividades do CEM – Centro de
Especialidades Médicas, para aquisição de material para
consumo. É uma verba de 2019, um incremento temporário ao
custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial,
que estava em uma ficha de serviço e a Secretaria de Saúde
fará a transposição para uma ficha de Consumo, sendo uma
verba MAC – Média e Alta Complexidade. Peço a todos que
aprovem este projeto”; (colocado a votos, em sessão de hoje, a
Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto de
Lei nº 73/2020, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito
de Mogi Mirim); 4. Projeto de Lei nº 76, de 2020, de autoria
do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a desapropriação,
amigável ou judicial, de área de terreno que consta pertencer a
José Nassif Mokarzel”. Parecer Conjunto das Comissões de
Justiça e Redação; Educação, Saúde, Cultura, Esporte e
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Assistência Social; de Obras, Serviços Públicos e Atividades
Privadas e de Finanças e Orçamento. Com a palavra, Vereador
Gerson Luiz Rossi Júnior: “Senhores vereadores, este projeto
é de suma importância e de urgência, pois estivemos aqui,
com a presença do SAAE – Serviço Autônomo de Água e
Esgoto, através do Presidente Rodrigo, explicando-nos sobre a
origem de um recurso como o FEHIDRO – Fundo Estadual de
Recursos Hídricos, dividido para os municípios que fazem
parte da bacia hidrográfica, neste caso, pertencente a Bacia
Hidrográfica do Rio Piracicaba, lançando projetos e os
municípios realizam a inscrição. Fomos comtemplados com
esse recurso, com o valor de R$ 2 milhões, deste valor, 87% é
fundo perdido, um dinheiro sem a necessidade de pagamento,
e apenas 13% de contrapartida, um valor de grande
significância e importância, que se deve aplicar na região da
bacia do Rio Piracicaba, como é de conhecimento dos
senhores, temos uma bacia do Rio Mogi Guaçu e a divisa, no
distrito industrial, é pertencente a bacia do Rio Piracicaba. O
objetivo da desapropriação: utilizar desse recurso para a
construção da estação elevatória do esgoto de Martim
Francisco, uma vez que o esgoto não tratado, havia um projeto
antigo para construção de uma estação de tratamento de
esgoto no distrito, para realizar o tratamento, aqui, na zona
urbana, em nossa cidade, existe a concessão e está em
processo de implantação, por etapas, para que o tratamento
chegue por completo, o que ocorrerá em breve, com o fim da
terceira etapa que se iniciará daqui a um tempo. Martim
Francisco não foi incluído nessa concessão e a ideia da
autarquia do SAAE era para construir uma estação no bairro,
para realizarem o tratamento de esgoto, porém, após muitos
estudos e considerações, por um valor menor, uma vez que a
construção seria em torno de R$ 10 milhões, a construção
elevatória, trazendo o esgoto de Martim Francisco até o
emissário, localizado na cidade, para lançar na Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE), localizada próxima a
International Paper, será no valor aproximado de R$ 2
milhões. A conversão técnica em trocar a construção da
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estação, pela construção de uma estação elevatória, será uma
economia aos cofres públicos, o esgoto de lá virá para cá, com
a possibilidade de tratamento de 100% de Martim Francisco,
assim que a obra for construída. O único empecilho é a
necessidade de desapropriação de uma área de 530 m², para
utilizar na estação elevatória, pois é o ponto necessário,
tecnicamente, por conta da gravidade, no recebimento de todo
esgoto, bombeando para o emissário na região, sendo este o
córrego do coletor tronco, do Lavapés. Há capacidade da
estação em receber o esgoto, por isso fiquei muito satisfeito,
não tinha conhecimento sobre essa notícia, soubemos na
reunião, referente ao objetivo dessa desapropriação, o que me
deixou muito satisfeito com a conquista de Martim Francisco,
acho que é uma grande celebração que faremos hoje, podendo,
de uma certa forma, participar dessa desapropriação,
aprovando o projeto, logicamente, o proprietário será
remunerado, há todas as questões técnicas para seguirem na
sequência. O dinheiro da FEHIDRO já está disponível e
depende dessa efetivação de desapropriação, para que,
realmente, as obras sejam iniciadas. Por isso trouxe essa
explicação, ocorrida aqui, na reunião das Comissões, para que
possamos votar este projeto”; (colocado a votos, em sessão de
hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o
Projeto de Lei nº 76/2020, do Prefeito Municipal); (à sanção
do Prefeito de Mogi Mirim); 5. Projeto de Lei nº 79, de 2020,
de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a abertura
de crédito adicional especial, no valor de R$ 100.000,00”.
Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento. Com a palavra, Vereador Luís Roberto
Tavares: “Senhor presidente, senhores vereadores, população
de Mogi Mirim, essa abertura de crédito adicional especial, no
valor de R$ 100.000,00, referente à compra de dois veículos,
para a Defesa Civil e para os Bombeiros da cidade de Mogi
Mirim. Quero agradecer a Deputada Federal, Kátia Sastre, do
PL-22, de meu partido, fizemos uma visita em Brasília, eu, o
Presidente da Câmara, Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino e Vereador Cristiano Gaioto, ela nos atendeu e foi
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muito decisiva, lembro-me que não a conhecia, assim como os
vereadores que estavam comigo, e ela nos disse uma frase, que
guardei, dizendo: “destinarei verbas para Mogi Mirim, porque
vocês vieram pedir em minha sala, muitos fazem ofícios,
ligam, mas vocês vieram aqui”, não esqueço disso, e
realmente, peregrinamos em Brasília, chegamos ao gabinete
da deputada, que nos atendeu pessoalmente e foi gentil. Em
nome da população, agradeço a vinda desse valor de R$ 100
mil à cidade, na compra de dois veículos: um para os
Bombeiros, um para a Defesa Civil de Mogi Mirim, pois são
dois locais que muito necessita. Acompanho o trabalho dos
Bombeiros, principalmente no quesito queimadas, ocorridas
na cidade, assim como o trabalho da Defesa Civil, são
excelentes profissionais e agora, com esses dois veículos,
haverá mais condições de trabalho, espera que haja mais por
vir, que a prefeitura invista mais nessa área, que ajuda muito a
população e nos dá segurança. Boa noite a todos”. Ato
contínuo, o Senhor Presidente da Câmara, Vereador Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino solicitou ao 1º VicePresidente, 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: “Excelentíssimo
senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público
presente, imprensa, boa noite a todos. Não poderia deixar de
vir aqui e usar a tribuna para agradecer a Deputada Kátia
Sastre, que ficou muito conhecida, contarei a história dela e
todos se lembrarão dela. Deputada Federal, Kátia Sastre, é
Policial Militar, e ficou conhecida por reagir àquele assalto na
porta de uma escola, em Suzano, tirando a vida do assaltante
com a reação que teve, protegendo ali as pessoas de seu
entorno, que poderiam perder suas vidas por conta do assalto,
nesse dia ela teve muita bravura e ficou conhecida, foi eleita
como deputada federal. Kátia recebeu em Brasília, eu,
Vereador Cristiano Gaioto e Vereador Luís Roberto Tavares,
prontamente atendeu a nosso pleito, para aquisição de uma
viatura para o Corpo de Bombeiros e para a Defesa Civil, de
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suma importância para a Secretaria de Segurança Pública, que
muito beneficiará a população. Deputada Federal Kátia Sastre,
nosso muito obrigado, Mogi Mirim agradece, e, logicamente,
era isso o que tinha a dizer, muito obrigado e boa noite a
todos”. Novamente na direção dos trabalhos, o Senhor
Presidente da Câmara, Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino, facultou o uso da palavra ao Vereador
Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente, nobres pares.
Quando é de grande alegria quando recebemos emendas,
nesses anos, como vereador, eu e vários vereadores aqui, não
apenas nós três, citados agora, batalhamos bastante por
conquistas e não tenho dúvidas de que esta legislatura foi a
que mais trouxe recursos à cidade. Não podemos deixar de
agradecer a Kátia, como disse Robertinho, a timidez dela não
permitiu que gravássemos vídeo, por conta da vergonha, não
sei como Robertinho conseguiu gravar um vídeo, esses dias,
falando sobre a emenda, porque ela não o faz. Por duas
oportunidades estivemos com ela, sendo muito solícita, é uma
guerreira, nos deixou bem claro, o que é para segurança, a
área dela e que nos ajudará. Quero deixar um recado para o
Comandante dos Bombeiros, Di Martini, o veículo está aqui.
Nossa luta, aqui, não é em vão, com toda certeza muitos
recursos estão por vir e muitos deles já chegaram, os
vereadores são prova do que acontece, esses vereadores e esta
legislatura sabem lidar e conduzir esses trabalhos, trazendo o
maior número de recursos para a cidade. Obrigado, senhor
presidente”. Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Senhores
vereadores, senhoras vereadoras, independente da sigla, do
deputado ou deputada, o mais importante são os benefícios
que nossa cidade terá. Sempre defendi e sempre o farei, com
projetos, bandeiras, que não era das minhas, porém é para o
bem comum da cidade, por exemplo, benefícios aos
Bombeiros e aos Guardas Municipais, sempre fui a favor e
apoiei aqueles que traziam seus projetos e requerimentos,
porque eles nos defendem, os Bombeiros, literalmente, doam
suas vidas para o próximo, no primeiro sinal de socorro vocês
diz: “ai, meu Deus do céu” e em seguida “cadê a polícia?”,
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não é verdade?! Assim, todos os recursos, independentemente
da sigla, são bem-vindos, mas, cabe aqui um detalhe: eu e
vários outros vereadores, estivemos em Brasília, em bloco
ouvimos também um sonoro “não”, quando o moleque, aquele
Pinóquio, foi prefeito da cidade, porque falavam para nós que
gostariam de destinar emendas à cidade, porém não tinham a
certeza de que os recursos chegariam ao destino que realmente
precisava. Olhem a que ponto chegou o descrédito de um
prefeito, quem pagou e paga, sofrendo até hoje, é a cidade de
Mogi Mirim, independente daquele que ficará, ou não, do que
virá, como sempre digo, quando abaixarmos um pouco de
nossa vaidade e reconhecermos o trabalho de todos, indo ou
não até Brasília, até a Assembleia Legislativa, porque, às
vezes, em uma conversa informal, acaba-se, com empatia,
trazendo recursos à cidade. Logo, meus amigos e amigas, mui
respeitosamente, independente da forma, desde que seja legal,
pode ser por indicação, por ofício, por requerimento, projeto,
via telefone, Facebook, qualquer tipo de comunicação, sendo
de forma legal, será bem-vindo para nossa cidade. Boa noite e
obrigado”; (colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara
aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº
79/2020, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito de
Mogi Mirim); Ex-vi” do disposto no § 2º, Inciso I, do Artigo
171 do Regimento Interno: 6. Requerimento nº 205, de 2020,
de autoria da Vereadora Sonia Regina Rodrigues, “reiterando,
requer-se ao Exmo. Senhor. Prefeito de Mogi Mirim Carlos
Nelson Bueno, informações quanto a destinação de recursos
aos profissionais da área da cultura, mediante a Pandemia pelo
Coronavirus”. Para discussão nesta sessão, a pedido do
Vereador Alexandre Cintra. Antes, todavia, de submeter a
matéria à apreciação do Plenário, o Senhor Presidente deu
ciência à Casa, através de sua leitura, do Requerimento nº 251,
de autoria da Sra. Vereadora Sônia Regina Rodrigues,
solicitando, na forma do inciso VII, do Art. 156, combinado
com os Artigos 113, § 5º, III e 163 §2º todos da Resolução nº
276, de 09 de novembro de 2010 (Regimento Interno vigente),
a retirada do Requerimento nº 205/2020, de autoria da
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Vereadora Sônia Regina Rodrigues, constante da Pauta da
“Ordem do Dia” da presente sessão; (colocado a votos, em
sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, o
Requerimento nº 251, de retirada da Vereadora Sonia Regina
Rodrigues); (arquive-se); ex-vi” do disposto no § 1º, Inciso
III, “d”, do Artigo 171 do Regimento Interno: 7. Projeto de
Lei nº 57, de 2020, de autoria da Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros, “dando denominação oficial à Rua 09
(nove), localizada no Loteamento Residencial Flor D’Aldeia
de ‘RUA JOSÉ FRANCO DE CAMPOS JUNIOR’”. Parecer
das Comissões de Denominação de Vias e Logradouros
Públicos e de Justiça e Redação; (colocado a votos, em sessão
de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o
Projeto de Lei nº 57/2020, da Vereadora Maria Helena
Scudeler de Barros); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 8.
Projeto de Lei nº 68, de 2020, de autoria do Vereador Luis
Roberto Tavares, “dando denominação oficial à Rua Projetada
06, localizada no Residencial Boa Vista de ‘RUA
GILDENOR FRAGA DE OLIVEIRA’”. Parecer das
Comissões de Denominação de Vias e Logradouros Públicos e
de Justiça e Redação. Com a palavra, Vereador Luís Roberto
Tavares: “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores,
vereadoras, pessoal da internet, boa noite a todos. Senhores
vereadores, o Projeto de Lei nº 68, de minha autoria, dá
denominação oficial à Rua Projetada 06, localizada no
Residencial Boa Vista, um loteamento localizado após o
Parque das Laranjeiras, de Rua Gildenor Fraga de Oliveira, e
gostaria de ler aqui sobre quem foi, aliás, quem ele é. Natural
da cidade de Itaberaba, no Estado da Bahia, Gildenor Fraga de
Oliveira mudou-se para Mogi Mirim no ano de 1997, em
busca de uma nova perspectiva e oportunidades. Casado com
Irene do Nascimento Oliveira, com quem teve 10 filhos,
sempre foi um batalhador. Homem honesto e serio de criação,
criou sua família com exemplos de coragem e humildade. Não
se esquivava de trabalho algum, vindo de origem humilde,
sustentou sua família anos a fio como colhedor de laranja, se
aposentando no trabalho na Horta Zorzetto. Pai de 8 filhos,
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Sônia, Wilson, Valdir, Idália, Donizete, Nivaldo, Vilma e
Edivaldo, seu exemplo fez com que seus filhos tivessem
orgulho do pai, sua integridade serviu de apoio para que um
de seus filhos, Nivaldo, fizesse os votos, recebendo o
sacramento da Ordem, vindo a ser Padre, hoje deslocado por
sua ordem para servir como Pároco na Paróquia Santa Luzia,
em São Jose dos Campos, e sempre que possível, celebrando
missas para a comunidade mogimiriana em suas visitas à casa
da mãe. Sua vida, apesar de sofrida, foi de muitas alegrias e
amizades, sua ilibada postura fez com que sua família e seus
amigos o respeitassem e o considerassem um exemplo de que,
mesmo com as adversidades, sempre é preciso ser correto em
suas escolhas e que honestidade é obrigação, não qualidade.
Gildenor faleceu no dia 15 de outubro de 2011, vitimado por
um câncer, deixando muitas saudades a todos que tiveram o
privilégio de conviver com ele, que escolheu nossa cidade
como porto seguro para cuidar de sua família e fixar morada.
Conto com o voto de todos, para que seja denominado o nome
de rua no Boa Vista, com o nome de Gildenor Fraga de
Oliveira. Muito obrigado”; (colocado a votos, em sessão de
hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o
Projeto de Lei nº 68/2020, do Vereador Luís Roberto
Tavares); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). Finda a pauta
constante da "Ordem do Dia", o Sr. Presidente passou, desde
logo, à parte dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO
PESSOAL", conforme determinam os Artigos 114 e 115 da
Resolução nº 276/2010 (Regimento Interno vigente). Com a
palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Senhor
presidente, hoje discutimos um pouco sobre a Covid-19 e a
volta às aulas. Gostaria de começar cumprimentando os
profissionais da área da saúde, principalmente da Vigilância
Sanitária, realizando um bom trabalho na cidade, ajudando-a
mudar de fase, saindo da fase laranja e vindo para a amarela,
que auxiliará muito, com certeza, em nossa economia. Digo
que essa mudança de fase não é uma carta de alforria, não
estamos liberados para não saímos de máscaras, não
higienizarmos, ou para não nos aglomerarmos, não, pelo
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contrário, é para continuar com os cuidados devidos, para que
possamos sobreviver a essa pandemia. Hoje vi uma publicação
na internet, em que há uma comparação das 101 mil mortes,
pela Covid, e outras 101 mil mortes por outras comorbidades,
como é de conhecimento dos senhores, pelo menos de uma
boa parte, tenho como prestação de serviços para a
comunidade, em todos os dias, comunicar as notas de
falecimento, sei que em praticamente todos os dias falecem
pessoas, em Mogi Mirim, nem todos os dias são decorrentes
de Covid, mas de outras comorbidades, claro, algumas de
taquicardia, infarto, de câncer, mas vai juntando-se, não é a
mesma coisa de se fazer um balanço de Covid, que é uma
doença única e que matou mais de 100 mil pessoas, estamos
muito preocupados, eu e muita gente, principalmente com
nossas crianças. Não dá para aceitar que as crianças voltem
agora às aulas, poderemos, até, estudar uma maneira para os
mais velhos voltarem gradativamente, porque eles saberão
como deverão se cuidar, mas dizer que uma criança do
maternal, do ensino básico, tem condições de voltar à escola,
por mais que a Secretaria de Educação e de Saúde sejam
preparadas, não dá, é humanamente impossível. Tenho dois
bisnetos, de idades de creche e ensino fundamental, eles são
serelepes, impossível, não posso deixá-los em minha casa,
porque sei que não dá para segurar, como deixar uma criança e
explicar a ela que não se pode tocar no amiguinho, que não
pode isso e aquilo?! Como uma criança saberá usar máscara,
de maneira correta? Se nós mesmos, adultos, não sabemos
utilizá-las direito, vejo muita gente com a máscara para baixo
do nariz, com ela no pescoço, os adultos, imaginem uma
criança. Então, o Governo do Estado tenta dizer que voltará,
era em setembro e mudou para outubro e continuo a dizer, se
for para voltar nesse mês, que volte no próximo ano, é uma
opinião pessoal, mas retomo a dizer que há uma preocupação.
Em cima disso, senhor presidente, sabendo que a prefeitura
vem aumentando a testagem da cidade e comprou mais cinco
mil testes, nos últimos dias, realizando-a principalmente no
servidor público, àqueles que trabalham diretamente com a

39

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

população, ocorrerá também o início de uma testagem com os
professores e fará aquilo que pedimos e fizeram, uma
regionalização da doença, na cidade, começará com uma
testagem no próximo sábado, na zona norte, para as pessoas
com mais de 60 anos, com registro na UBS – Unidade Básica
de Saúde, do Santa Clara, também no Paulista. Os trabalhos
começarão e hoje apresentei uma indicação, para que parte
daquele valor aproximado de R$ 1 milhão, que esta Casa
devolveu à prefeitura, seja utilizado para a testagem das
crianças, para que realizem de forma ampla nas crianças em
idade escolar, acho que é uma quantia suficiente para essa
realização, espero que o pedido seja atendido para o bem de
nossas crianças, para que possamos ter, não segurança, pois
ela virá apenas com a vacina, mas pelo menos para termos
noção de que essas crianças, pelo menos, são testadas, para
sabermos se têm ou não condições de, no futuro, voltarmos às
aulas. Quero reforçar, senhor presidente, minha opinião e
posição pessoal, sou contra a volta às aulas, neste momento,
porque não temos vacina e criança não está preparada para
voltar às aulas. Obrigado, senhor presidente”. Como o
próximo orador, Vereador Jorge Setoguchi, desistisse da
palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador Gerson Luiz
Rossi Júnior: “Boa noite, novamente, também quero fazer
referência a setorização iniciada e divulgada pela Vigilância,
fui uma das pessoas que defendeu desde o início e falei sobre
o assunto na semana passada, agora vemos então o início de
um acompanhamento técnico nos setores, que inclusive serão
realizados testes na zona norte, pois há indícios e
estatisticamente é comprovado que na região há um problema
maior para se solucionar, o que norteia as ações, o que é
importantíssimo, que bom que atenderão as sugestões da
Câmara. Sobre sugestões, hoje fiz o Requerimento nº 245,
porque recebo reclamações e notei um crescimento, o que foi
tema desta Casa de Leis, porém agora agravou-se por conta da
Covid, relativo aos moradores de rua, vemos um número
crescente, e sinto uma inércia da Secretaria de Assistência
Social, com o tema dos moradores de rua, há uma resistência
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na criação de uma política pública efetiva para esse cuidado,
para esse olhar às pessoas que moram e iniciam essa moradia,
correndo risco, decorrente a pandemia. Meu requerimento é
para reforçar e pedir para que uma política pública séria seja
criada e adotada, para que seja possível atendermos a esses
moradores de rua, de Mogi Mirim. Quero também fazer aqui
um agradecimento à Secretaria de Agricultura, realizar até
uma justificativa relativa à Rodovia dos Agricultores ao
acostamento, é um local que frequento semanalmente e até a
Venda da Bocaina, o acostamento dos dois lados está
totalmente refeito, de forma adequada, com terra, foi um
trabalho excepcional, realizado pela Secretaria de Agricultura.
Havia expectativa de que se realizasse pelo Governo do
Estado, por meio de um convênio, por um recapeamento, era
aguardado, porém não foi possível e a Secretaria assumiu essa
tarefa, assim, não é porque seja ano eleitoral que é feito, pois
existia uma intenção, uma promessa, uma esperança de ver
esse dinheiro do Governo do Estado, inclusive falei que o
prefeito havia disponibilizado recursos do superávit para a
realização do recapeamento, caso o Governo do Estado não
concedesse essa benfeitoria, esse investimento público. O fato
é que hoje a Secretaria de Agricultura está em processo de
realização e a intenção é de que possa chegar até a divisa, o
que é um benefício esperado por muitos dos agricultores, que
utilizam daquela via, principalmente de tratores e
equipamentos agrícolas, saindo de um sítio para o outro, com
a necessidade de trafegar naquela pista, perigosa. Meus
parabéns à Secretaria de Agricultura, ao Secretário Valdir
Biazotto, pelo empenho, acredito que a secretaria tem
realizado um bom papel, desenvolvendo um excelente
trabalho nas estradas rurais, principalmente nos loteamentos
sem pavimentação, inclusive beneficiado por esse período de
seca e estiagem, é ruim de um lado, porém benéfico para a
Secretaria de Agricultura, no sentido do tempo e das chuvas,
para não atrapalhares na execução do serviço. Pelo menos a
manutenção é bem-feita e acho que devemos fazer referência a
esse assunto, pela Casa, porque sei que muitos vereadores,
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como Jorge, Cinoê, Magalhães, Sonia, todos os que estão
aqui, sempre cobram a Secretaria de Agricultura, para que
façam o serviço. Obrigado”. Com a palavra, Vereador José
Augusto Capistrano Santos: “Boa noite a todos, quero
agradecê-los pela recepção, “fui tratado como gente”,
agradecer também ao nosso caro Presidente da Câmara, vicepresidente, Robertinho e a todos. Quero dizer que completo 30
anos aqui, em Mogi Mirim, e há 20 anos luto pela
comunidade, tentando fazer algo, é por ela que estou aqui,
quero agradecer aos 478 votos que confiaram em mim, estou
para somar força com todos os vereadores e com toda cidade,
para o bem-estar dela. Este é meu agradecimento e quero dizer
a vocês que parece que sou tímido, mas não sou, neste
momento, com certeza, ver essa responsabilidade de ter aqui
tanta gente culta e eu, tão leigo, para bater um papo com
vocês, mas vamos em frente, somando forças e estou aqui,
com certeza, para apoiar aos projetos que trarão benefícios à
cidade e lutar em prol da comunidade. Obrigado”. Com a
palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhores
vereadores e vereadoras, imprensa e pessoa da internet. Na
semana passada fizemos uma indicação aqui e essa área rural
precisa de nossa atenção, por isso pedi que se realize a
manutenção da ponte do BOA, que está perigosíssima, ela dá
acesso à Avenida Expedito Quartieri e é um dos caminhos que
vai para o Horto do Vergel, por esse motivo solicitamos
melhorias, pois ela é muito utilizada pela população do Vergel
e está perigosa, é fácil de resolver o problema, porque, na
verdade, apenas as tábuas estão ruins, porque é nova a
madeira que segura todo o peso, não me lembro se foi em
2012 a época em que mexeram nela, para quem conhece
madeira e ponte de área rural, sabe que as de 10 anos ainda
são novas, apenas a parte de cima precisa de melhoria. Essa
semana estive na inauguração do NIAS – Núcleo Integrado de
Atividades Sociais, do campo, da pista de atletismo e duas
faixas para arremesso de dardos, arremesso a longa distância,
essas não são minhas áreas, porém o pessoal utilizará muito o
local. No vídeo que fiz, citei a verba do deputado, conquistada
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por você, Maria Helena, fui transparente e falei também sobre
a luta desta Casa pela melhoria do NIAS, porque foram muitos
requerimentos, indicações, roubo em grande quantidade, local
usado para o consumo de drogas e a população sempre
cobrava, ela mesma invadiu, de uma forma saudável,
utilizando a área para fazerem atletismo e o pessoal que a
utilizava, para fazer coisas erradas, acabou saindo, a
população se uniu, começando a frequentar mais. Agora, após
a inauguração, a população já começou a utilizá-la, abrindo às
05 horas e fechando às 18 horas, no primeiro horário já há
pessoas utilizando para fazer caminhada, e hoje acompanhei,
pois, as lâmpadas foram colocadas e o pessoal poderá utilizar
do local para fazerem caminhadas noturnas. Queria falar
também sobre o teste em massa que ocorrerá na Zona Norte, o
público alvo será de pessoas com mais de 60 anos, ocorrerá no
sábado, dia 15, das 08 às 16 horas, na escola EMEB “Geraldo
Philomeno”, será necessário levar documento, com foto e
cartão para o atendimento do teste em massa. Para concluir,
senhor presidente, por último, gostaria de falar sobre o futebol
amador, nessa semana, após meu requerimento,
principalmente depois de sexta-feira, vocês não imaginam
quantas pessoas me ligaram, falando sobre cheque, dando
apoio ao movimento desta Casa de Leis, porque o que
ninguém entende, até hoje, é de como a prefeitura tem
ferramenta nas mãos, como professores educadores físicos,
voluntários que podem trabalhar e fazer um futebol com as
próprias mãos, mas insistiu até hoje em entregar a verba e
direcionar à LIFAMM – Liga de Futebol Amador de Mogi
Mirim, para que esta fizesse os jogos e os organizasse, até
acontecer esse problema e todo ano é um. Hoje está
praticamente decidido de quem organizará o próximo
campeonato amador e será o município, esta Casa de Leis
brigou muito e o último requerimento pedindo a vinda de
Sueli, foi a tacada final, porque se a prefeitura estava indecisa
até o dia de hoje, pela manhã, ou até na sexta-feira passada,
ela percebeu que a Casa de Leis, nós, vereadores,
representamos a população e uma boa parte dos vereadores
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acompanham o esporte e acredito que todos falam a mesma
língua quanto a essa situação. Agradeço a aprovação do
requerimento e lamento a ausência de Sueli, mas agora
conversarei com o jurídico da Câmara Municipal, para ver o
que faremos quanto a essa questão, principalmente com o que
ela coloca no ofício, para nós, vereadores, investigarmos as
outras entidades, enquanto ela se esquiva, iremos atrás da
verdade e ela terá de comparecer, ou se explicar com muito
mais do que isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e boa
semana a todos”. Como o próximo orador, Vereador Marcos
Antonio Franco, desistisse da palavra, ocupou lugar, na
tribuna, a Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros:
“Senhor presidente, primeiramente quero cumprimentar o
Vereador José Augusto, seja muito bem-vindo a esta Casa.
Senhores vereadores, a obra do NIAS – Núcleo Integrado de
Atividades Sociais, nunca foi bem realizado, feito por Carlos
Nelson Bueno, que sempre deixou a desejar, Vereador
Robertinho é testemunha disso. Abandonou, realizou poucas
melhorias, não punha segurança, o Vereador Stupp não se
entreteve com esse lazer da zona leste, e agora, com três anos,
quase quatro anos, ele recupera o NIAS. Soube que ele não se
dirigiu, muito menos dignou-se a dizer sobre a emenda, falei
com Beto Amorim, por isso está no Jornal Oficial, com a
menção de aproximadamente 70% do gasto, com verba
empenhada pelo ex-Deputado Silvio Torres. Quero dizer aqui,
senhores vereadores, que estou há muitos anos e, realmente, vi
uma disposição desta Casa, em ajudar por meio de emendas,
esse prefeito nunca saiu de sua toca, para buscar um recuso,
por isso que a rejeição dele cresce, dá uma banana para a
Câmara, nunca valorizou cada vereador com sua luta, nunca
enalteceu a Câmara Legislativa, em um empreendimento, em
uma obra e no empenho de cada vereador. Graças a Deus a
rejeição só cresce, porque o povo não é tonto, vemos que em
seis meses ele fez o que? Dinheiro do Covid, dinheiro que
veio e pode usar para outra coisa, usando as emendas e o tal
do financiamento que foi citado por ele, aqui, ao Jornalista
Flávio Magalhães?! O que será que terá de fazer o próximo
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prefeito? Pagar financiamento, somente isso, é esse prefeito
que deseja ser reeleito. Senhores cidadãos, prestem bem
atenção nesse cidadão que nunca se importou com o povo e
quer apenas saber de suas coisas particulares, fica muito claro
esse meu repúdio contra esse prefeito, que nos últimos seis
meses quer conquistar a população, mas o povo não é tonto.
Muito obrigada, senhor presidente”. Como o próximo orador,
Vereador Moacir Genuário, desistisse da palavra, ocupou
lugar, na tribuna, o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães:
“Senhor presidente, senhores membros da Mesa, caros pares,
nobres vereadores, público ainda presente e povo de Mogi
Mirim. Com toda estima que tenho por vossa senhoria,
Vereador André Mazon, digo positivamente e convicto do que
o farei agora, essa CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito,
da UPA- Unidade de Pronto Atendimento, foi direcionada
para chegar até aqui, neste momento, porque há tempo o prazo
dela venceu, ocorrido no mês de março, foi esse motivo de
minha fala e porque não assinei o relatório final, uma vez que
vejo essas CPIs, todas cheias de erro de procedimento. Tenho
apenas uma única coisa a dizer para todos os senhores, aqui,
inclusive para o povo de Mogi Mirim, veremos se a
Promotoria Pública oferecerá denúncia, porque ela fará o
trabalho correto, chamará o Consórcio para comparecimento,
assim como a administração, solicitará para que apresente
documentação e a justificativa de tudo o que se fez, não resta
um pingo de sombra de dúvida em meu ser, Vereador
Magalhães, que resultará em um oferecimento de uma
denúncia, digo porque vi a documentação, pelo fato de que há
um estabelecimento em São Paulo havia a tributação do
ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, uma
vez o local de recolhimento é no mesmo que da prestação de
serviço, não na matriz onde era localizada a empresa, por isso
constituíram uma em Mogi Mirim, porque foram compelidos a
pagarem duas vezes o ISSQN. Vejo que a Unida de Pronto
Atendimento da zona leste é um bem da população de Mogi
Mirim, principalmente do povo da zona leste, pois lá
encontra-se a grande massa da população, porém aqui não
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farei demagogia, pedirei uma outra coisa, rezo e oro todos os
dias para que essa campanha, com as eleições, seja limpa e
honesta e no dia 15 de novembro o povo fará o seu
julgamento, não será nós quem falaremos, podemos realizar
um trabalho e uma campanha, limpa e honesta, para que o
povo decida em quem votará. Agora, montar coisas para
chegar até aqui, é delicado, acho que se alguém é culpado,
deve-se dar direito ao contraditório para se defender, não
jogue tudo no ventilador simplesmente por conta das
candidaturas a prefeito, para o dia 15 de novembro, a partir de
40 dias antes das eleições, tratemos com a realidade das
coisas. Faço um trabalho há muito tempo, assim como faço
pesquisas, e uma delas foi em Martim Francisco, uma das
reivindicações do povo era perguntando o motivo de jogarem
o esgoto diretamente ao rio, então, agora teremos uma
situação de que as pessoas não conseguem mensurar a
grandeza do que acontecerá, com o bombeamento de esgoto
de Martim Francisco, para conectar ao coletor do Jardim
Planalto, sendo de grande utilidade para a população da
região, não apenas para aquele povo, mas para a cidade de
Mogi Mirim, porque o esgoto não estará mais a céu aberto,
poluindo o rio. Muito obrigado, senhor presidente e boa noite
a todos”. Como a próxima oradora, Vereadora Sonia Regina
Rodrigues, desistisse da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o
Vereador Tiago César Costa: “Mais uma vez, boa noite a
todos. O que falarei sobre a questão da escola e volta às aulas,
é uma grande preocupação, no meio dessa pandemia, é do
conhecimento das senhoras e senhores, que sempre defendia a
questão das estruturas, fiscalizei e denunciei a falta de alvará
de Corpo de Bombeiros, nas escolas e creches, o prefeito está
maquiando em algumas para esconder o problema principal,
que ainda não enfrentou, com a falta de AVCB - Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros, em todas escolas e creches,
praticamente, apenas uma ou outro possui. Muitas vezes vi
professoras realizando serviços de pedreiro nas paredes, para
tapar os buracos, criando galinhas na escola para comerem
escorpião e cobra, colocadas por pais de alunos, isto é
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ridículo, cachoeira dentro de salas, mostrou-se isso tudo nesta
Casa de Leis, então, se não há condições de dar estrutura para
professor, como dará às crianças, se até hoje não se fez nada?!
Tudo sucateado, convido a todos para passar em cada escola e
creche, para ver tudo o que foi denunciado aqui, e quantas
vezes falei sobre esse assunto?! Acho que todos estão até
cansados em ouvir. O prefeito então inaugura o Sinhazinha,
Fake News, vamos carimbá-la também, por que não contou
sobre a história da denúncia, feita por mim, Vereador André e
Vereador Moacir, na Promotoria Pública? Sobre o abaixoassinado com os pais, então é só sentar na janelinha e aparecer
bonito, com a escola pintada?! Isso que é pegar carona, ao
final, falando quatro meses para uma eleição. Por que hoje
ninguém enxerga isso do prefeito? Por que será? É a velha
prática política, de sempre, que não mudará, porque ela é
assim, no último ano é pão e circo para o povo, mostrando o
que é bonito, para ninguém enxergar a verdade, quer então
colocar essas crianças nessas escolas e creches, com os
funcionários em situação que, às vezes, faz “vaquinha” para
comprarem sabão em pedra, para lavar lençol, não tem
trocador de fralda e muitas vezes não tem chuveiro. Quer falar
sobre distanciamento social com as crianças, usando máscara
e álcool em gel?! Poupem-me, que hipocrisia barata, pois, se
pai coloca galinha para comer escorpião na escola, imaginem
se conseguirão controlar o Covid-19, dessa forma?! É
vergonhoso, por esse motivo sou contra, por essa posição,
porque é sempre mostrando aqui a realidade, para que todos
vejam. A prefeitura não dá conta nem dos prédios públicos,
nem da estrutura, persegue servidor que fala a verdade, por
isso vou aos locais, para dar a cara a bater, ao contrário deles,
que não podem falar. É mais ou menos isto, continuo o
mesmo, sou a favor da Operação Lava Jato, até o fim, sou
contra o “petismo” cego e surdo, pegando Lula como um deus,
um bandido que, para mim, foi condenado e está lá, roubou o
Brasil à vontade, agora quer reverter tudo, o STF – Supremo
Tribunal Federal, anulou a delação de Palocci, porque
alcaguetar o esquema e falta agora o rabo correr atrás do
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cachorro. Daqui a pouco perseguirão Sérgio Moro, caçando a
Lava Jato, condenando todos que são contra a corrupção e
colocando Lula para candidatar-se na próxima eleição, bando
de corrupto, eu continuo igual, continuo o mesmo Tiago que
entrou aqui em janeiro de 2017, e contra os desmandos de
“petistas” cegos, Gleisi Hoffmann, pode mandar fazer vídeo
de Padilha para mim, na Câmara dos Deputados, que continuo
contra Mensalão, contra Petrolão, contra “rachadinha” na
Câmara Municipal, contra tudo o que é de corrupção nesse
lugar. Continuo o mesmo Tiago, não é porque é ano eleitoral e
falta pouco para as eleições, que tenho de agradar a todos, não
o farei, porque serei eu, coerência, sou coerente com aquilo
que defendo e temos de tê-la, sinceramente, o “petismo” cego,
não tenho bandido de estimação, é bandido do MDB? Que vá
para a cadeia e seja preso, não defenderei bandido, não, para
mim, quem defende esse tipo de pessoa, que saqueou os cofres
públicos, que está “deitando e rolando”, achando que é um
deus, está muito enganado, bandido é bandido e logo Lula irá
para a cadeia novamente, juntamente com vários do PT, e que
vá do MDB, do PP, o que não podemos é deixar esse bando
contaminar nossa vida e nossas ações. Continuo o mesmo
Tiago, a favor da prisão em segunda instância, a favor da Lava
Jato, contra a corrupção e defendendo aquilo que acredito,
muito obrigado, senhor presidente”. Com a palavra, Vereador
Alexandre Cintra: “Senhoras, senhores, hoje é um dia muito
importante, a Lyra Mojimiriana completa 35 anos. Mantendo a
finalidade de inclusão social através do ensino de música, a
Banda Musical Lyra Mojimiriana é referência nacional e
internacional neste quesito. Foi fundada em 10 de agosto de
1985, em Mogi Mirim, no interior do Estado de São Paulo, (a
160 quilômetros da capital), ganhando personalidade jurídica
em 1988. Durante as mais de três décadas de atuação já
formou centenas de músicos e despertou em milhares de
pessoas o interesse para a música instrumental. A entidade
desenvolve o trabalho de iniciação musical (ou
musicalização), de aprendizado do instrumento, até as
formações mais complexas, como banda e orquestra,
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despertando o interesse, especialmente, das classes menos
favorecidas e descobrindo talentos. Em um trabalho árduo, a
Lyra promove a difusão da música, não só em Mogi Mirim,
mas também em outras cidades do Brasil e do mundo, através
de suas apresentações e ações, rompendo as mais diversas
barreiras. Tem como parceiros, através das leis de incentivo, o
Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado de
São Paulo, além de empresas como Itaú, Renovias, Grupo
Guaçu, Tenneco, Balestro, Sogefi Group, Direção Cultura e
Prefeitura de Mogi Mirim (Fundo Social de Solidariedade,
Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura e Turismo).
Instituição cultural sem fins lucrativos, a Lyra foi declarada
como de utilidade pública pela Lei Municipal nº 51/1989.
Cerca de 1.000 alunos, entre crianças, jovens e adultos –
inclusive membros de grupos de terceira idade, são
beneficiados com cursos gratuitos, distribuídos entre banda,
orquestra, fanfarra, violão, corais e classes de musicalização
infantil. Também são beneficiados 500 alunos em seis escolas
públicas municipais, atendidas pela entidade, através de um
convênio com a Prefeitura de Mogi Mirim. Em 2020, a Lyra
Mojimiriana celebra seus 35 anos. Com a pandemia
desencadeada pelo COVID, a instituição não parou: um
grande esquema de aulas remoas e atividades on-line foi
montado, para que os alunos continuassem seus estudos e
ensaios. Apresentações musicais como recitais de alunos em
lives, produção de vídeos e de diversos conteúdos digitais
permearam o período, com grande repercussão nas redes
sociais. Assim, com esse know how, o tradicional e aguardado
FESTIMM 9ª edição, será em formato virtual, mostrando a
força da Lyra em adaptar-se e reinventar-se, promovendo
Cultura, difundindo a Música e destacando seus alunos,
professores e grupos musicais em seis dias de programação
musical diversificada. Em nome do Presidente Luiz Roberto
Bianchi Valim, dou meus parabéns a toda diretoria da Lyra;
em nome do Maestro Carlos Lima, dou meus parabéns a todos
os professores; em nome de Anabel Favilla Felisbino, dou os
parabéns a todos os professores, todos os colaboradores, pais,
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voluntários, alunos, seguidores e amigos da Lyra. Recebam o
abraço da Câmara Municipal de Mogi Mirim e o meu
presente, que darei agora a vocês. Repassarei a vocês, que
tinham o conhecimento disso, porém, mais uma vez, pelo
segundo ano consecutivo, meu orçamento impositivo será
destinado e para vocês, meu presente de aniversário, será o
valor de R$ 35 mil. Parabéns, Lyra Mojimiriana. Viva a
cultura! Lyra Mojimiriana, orgulho de Mogi Mirim! Obrigado
e boa noite a todos”. Com a palavra, Vereador André
Albejante Mazon: “Primeiramente quero dar as boas-vindas a
Baiano, Alexandre foi feliz falando sobre a representatividade
em termos mais um negro na Casa e vou mais longe, um
pouco, pela primeira vez na história temos um morador do
Planalto, do Residencial Floresta, como vereador, um povo
sofrido e merecedor dessa representatividade, tenho certeza
que está muito bem representado pelo trabalho que você
conhece e realiza naquela região, fico muito feliz pelo
Residencial Floresta e Planalto, por terem, hoje, um nobre edil
para representa-los. Agora, quero falar um pouco sobre Fake
News, já que mais cedo discorreram sobre o assunto, essa
semana aconteceu algo no Tucurinha, mandei de meu
Orçamento Impositivo o valor de R$ 30 mil, do ano passado,
para a realização de algumas reformas do Tucurinha, anunciei
essa notícia para os grupos que frequentam o clube, tenho
alguns amigos lá, que têm os grupos de WhatsApp. Na semana
que passou, uma pré-candidata a vereadora, do PSDB, esteve
no Tucurinha, convocando uma reunião, para dizer que as
reformas que estavam em andamento eram referentes a um
pedido dela ao prefeito, ela quem tinha lutado por isso.
Quando ela marcou a reunião, fui avisado por alguns amigos
meus, participantes dos grupos, mandei que Carlinhos fosse,
ela não o conhecia, a reunião foi realizada, Carlinhos estava
com toda papelada da Emenda Impositiva e a interpelou,
mostrando a papelada, ela teve de colocar “o rabinho entre as
pernas” e sair da reunião, porque estava falando uma mentira
para aquele povo, usando de uma Emenda Impositiva deste
vereador, para falar que era uma conquista dela e pedir voto,
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uma forma errada de se começar na política, é uma pessoa que
conheci no ano passado e tive uma impressão muito boa sobre
ela, porém, começou de uma forma muito errada na política, e
vindo do partido dela, como o PSDB, até entendemos o uso da
Fake News para fazer política. Vamos falar um pouco sobre a
LIFAMM – Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim, já que
todos falaram sobre o assunto, queria colocar aqui minha
solidariedade e meu apoio à proposta colocada por Tiago
Costa, em 2019, para trazer novamente os torneios de futebol
à Secretaria de Organização, infelizmente o caso ocorrido na
LIFAMM gera graves suspeitas e o não comparecimento de
hoje, da presidente, é lamentável, acredito que alguém que
passa por graves acusações, assim como ela passa, o mínimo
que ela deveria fazer era, o mais rápido possível, aproveitar
qualquer oportunidade para se defender, o não
comparecimento dela de hoje é, realmente, difícil de se
entender. Esperemos para que ela venha na semana que vem e
justifique-se, mas entendo que nossa Secretaria de Esportes é
altamente capaz de organizar esse torneio, não entendo a
necessidade de terceirização dele, por uma entidade privada.
Uma semana abençoada a todos e que Deus abençoe a todos”.
Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa
noite a todos. Quero, novamente, bater na mesma tecla:
Corona Vírus e a volta às aulas, em minha opinião, não! Sem a
vacina, não para a volta às aulas. Não podemos colocar em
risco a vida de nossos alunos, de nossos professores, dos
funcionários da escola, e sou sim pela saúde, pela família, pela
escola, pelos professores, pelos alunos, pela comunidade.
Pergunto: se um aluno for contagiado com a Covid-19, quem
será o responsável? O prefeito? O governador? Depois do leite
derramado, não adianta achar culpados. Os professores estão
muito preocupados, os pais apavorados, dizendo que sem a
vacina, não mandarão seus filhos de volta à escola, e o
importante é que podemos recuperar o ano letivo, já as vidas
não. Meus amigos, deixarei bem claro meu posicionamento,
sem a vacina, sou contra a volta às aulas, sempre defenderei,
vidas em primeiro lugar, fica aqui o recado: “sem a vacina,
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não a volta às aulas”, temos de priorizar os nossos alunos,
nossas crianças e nossas famílias. Boa noite e obrigado”. Com
a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor
presidente, nobres pares, pessoal que acompanha pela internet.
Com relação ao assunto sobre a volta às aulas, é muito
preocupante, estive em algumas reuniões com o pessoal e
costumo fazer algumas visitas em escolas, inclusive, na
próxima semana, uma das propostas para a Frente Parlamentar
é somente uma reunião com a Educação, para discutirmos
sobre alguns assuntos, com certeza comunicaremos a todos os
vereadores, não apenas os da Frente Parlamentar. Hoje, o que
me traz aqui, também, é para agradecer uma outra nobre
deputada, Joice Hasselmann, lerei o ofício, porque as pessoas
colocam algumas coisas, principalmente em rede social, que
estou em tudo, mas corro atrás e temos de trabalhar, e uma
coisa que não tenho é preguiça, principalmente de lutar por
minha cidade. Ofício nº 91/2020. À sua excelência, Senhor
Cristiano Gaioto, vereador da cidade de Mogi Mirim. Senhor
vereador, tenho o prazer de informa-lo que, em atendimento a
sua solicitação, esse município foi contemplado com o
recebimento de verba, referente a emenda parlamentar
individual 2020, de minha autoria, conforme discriminação
abaixo. Valor: R$ 160.000,00; Órgão: Ministério da
Economia. O valor está na conta da prefeitura, desde o dia 29,
não precisando criar uma conta, porque havia uma dotação
para esse valor, a licitação será para a compra de testes
rápidos, cinco mil serão comprados, e, pela média, com esse
valor, será possível a compra de três mil testes, sendo para o
dia 14. Esse é um trabalho que temos de fazer, trazendo
recurso, na última vez o presidente este presente com a
deputada, faz jus à votação que obteve, na cidade de Mogi
Mirim, se não me engano foram quase cinco mil votos na
cidade, é isso o que temos de buscar, os deputados que
tiveram votos aqui, é para quem temos de buscar recursos,
com relação a isso, não tenho preguiça de trabalhar e correr
atrás de benefícios para minha cidade, assim como vários de
vocês fizeram. É uma grande alegria, vou para reuniões com a
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Secretaria de Saúde, porque a verba, como é especial e veio
como custeio, podia encaminhá-la para qualquer outra
Secretaria, fiz questão de indicar ao senhor Prefeito
Municipal, para que fosse encaminhada para a compra de
testes rápidos, porque sabemos sobre a importância da
testagem na população, para este momento, principalmente
pelo período que passamos. O prefeito acatou um documento
que fiz, pois, como a verba é de custeio, poderia encaminhá-la
para qualquer outra Secretaria, mas fiz questão que fosse para
a compra dos testes rápidos, fico feliz, porque a licitação será
agora, no dia 14, creio que seja na quinta-feira, com certeza
colaborará demais com essas ondas de testes que ocorrerão,
começando pela zona norte, sendo hoje a região com mais
casos, não somente positivos, mas como de óbitos, fará nas
zonas leste, oeste, sul, em Martim Francisco, no centro, na
cidade inteira, é assim que tem de ser, temos de trabalhar,
estamos em um período crítico, que a população depende
muito de nossa luta, do trabalho do Poder Público e da
Prefeitura, com certeza, a população mogimiriana contou com
o respaldo desta Câmara Municipal, não falo apenas por mim,
mas por todos vocês, porque acompanho o trabalho de todos e
fico muito feliz. Deputada Joice, mais uma vez, muito
obrigado, mesmo, sabemos que nos próximos dias a cidade
será contemplada com mais uma notícia feliz, mas deixarei
para falar quando se concretizar. Obrigado, senhor presidente,
boa noite a todos e uma ótima semana”. 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 José
Américo Pires D’ávila, Benito Juarez, Hebe Dovigo Piva e
Edgard de Freitas. 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 21h44 do
que, para constar, determinou a lavratura da presente Ata, a
qual, após achada conforme, discutida e aprovada vai, a
seguir, devidamente assinada.
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