CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA (11ª) SESSÃO ORDINÁRIA

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto
Tavares.
Aos dezoito dias do mês de maio 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
Décima Primeira (11ª) 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 15 de
maio de 2020. Às 18h30, feita a primeira chamada nominal
dos Srs. Vereadores pelo 1º Secretário, nos termos do disposto
no Artigo 109, da Resolução N.º 276, de 2010 (Regimento
Interno vigente) e se constatando haver número legal para o
início dos trabalhos, conforme dispõe o Artigo 106, da já
citada Resolução, eis que se encontravam presentes os Srs.
Vereadores: Alexandre Cintra (01), André Albejante Mazon
(02), Cinoê Duzo (03), Cristiano Gaioto (04), Fábio de Jesus
Mota (05) Geraldo Vicente Bertanha (06), Gérson Luiz Rossi
Júnior (07), Jorge Setoguchi (08), Luís Roberto Tavares (09),
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino (10), Marcos
Antônio Franco (11), Maria Helena Scudeler de Barros (12),
Moacir Genuário (13), Orivaldo Aparecido Magalhães (14),
Samuel Nogueira Cavalcante (15), Sônia Regina Rodrigues
(16) e Tiago César Costa (17), conforme, aliás, se vê das
respectivas assinaturas apostas na Folha de Presença Registro de Comparecimentos e Faltas dos Srs. Vereadores às
Sessões da Câmara, anexa ao final da presente ata, o Sr.
Presidente deu por iniciados os trabalhos da presente sessão.
Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo
106, da citada Resolução, convidou o Vereador Jorge
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Setoguchi para que procedesse a leitura de um trecho da
Bíblia Sagrada. Cumprida dita providência, dando por iniciada
a parte reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr. Presidente
submeteu à apreciação do Plenário a ata da sétima (07ª) sessão
extraordinária, realizada em 16 de maio de 2020, a qual depois
de achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada
pelos Vereadores Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e
Luís Roberto Tavares, respectivamente, o Presidente e o 1º
Secretário. Posto isto, a sessão foi suspensa às 18h39, para
cumprimento do disposto no Requerimento N.º 133/2020, de
autoria da Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros,
convocando Secretários Municipais e a Empresa Clemar
Engenharia LTDA, para prestar esclarecimentos técnicos
sobre o Projeto de Lei N.º 11 de 2020. Na sequência, o Sr.
Presidente reabriu a sessão, às 20h09, para dar ciência à Casa,
através de leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei N.º
48, de 2020, de autoria do Vereador Cristiano Gaioto, “dando
denominação oficial à MMR 257, localizada no Bairro São
João da Glória de “ESTRADA MUNICIPAL GERSON LUIZ
ROSSI”; (ao exame das Comissões Permanentes); 2.
Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal
de Mogi Mirim, referente ao mês de abril de 2020”; (à
Comissão de Finanças e Orçamento). Neste ponto, fez uso da
palavra, Questão de Ordem, o Vereador Tiago César Costa,
solicitando, ao Presidente da Câmara, que consultasse os
nobres pares, solicitando, Votação em Bloco para os
Requerimentos e Moções, o que foi submetido à votação, pelo
presidente, e aprovado, por unanimidade dos vereadores. Ato
contínuo, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e votação
dos nobres Vereadores os seguintes REQUERIMENTOS,
hoje endereçados à Mesa (aprovados pela Casa) n.os:
Requerimento N.º 140/2020 - Assunto: Reitero a Indicação de
N.º 53/2020 – datada de 14 de fevereiro de 2020 - que trata da
demarcação de vagas destinadas aos idosos e deficientes para
atender usuários da UBS do Santa Clara. Autoria: GERALDO
VICENTE BERTANHA. Requerimento N.º 141/2020 Assunto: REITERA SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO
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REQUERIMENTO N.º 038/2020, AO QUAL SOLICITEI
INFORMAÇÕES A RESPEITO DO COMERCIO LOCAL E
DIGITAL. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE
BARROS. Requerimento N.º 142/2020 - Assunto: REITERA
SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO REQUERIENTO N.º
39 DE 2020, AO QUAL SOLICITEI AO EXECUTIVO
MUNICIPAL INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS PSR –
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM NOSSO
MUNICIPIO. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE
BARROS. Requerimento N.º 143/2020 - Assunto: REQUER
AO EXECUTIVO MUNICIPAL O ENVIO DE
INFORMAÇÕES A RESPEITO DO DECRETO N.º 8.120 DE
07 DE MAIO DE 2020. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS. Requerimento N.º 144/2020 Assunto: REQUER AO EXECUTIVO MUNICIPAL O
ENVIO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA SESAMMSERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM, COM
RELAÇÃO AO DECRETO N.º 8.120 DE 07 DE MAIO DE
2020. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS.
Requerimento N.º 145/2020 - Assunto: REQUEIRO AO
EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO JUNTAMENTE A SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO QUE ENVIE A ESTA CASA
INFORMAÇÕES A RESPEITO DO PROCESSO DE
REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO PARQUE DAS
LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Requerimento N.º 146/2020 - Assunto: REQUEIRO AO
EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO JUNTAMENTE A SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO QUE ENVIE A ESTA CASA
INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE PROCESSO
LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
INFRAESTRUTURA DA SEGUNDA FASE DO PARQUE
DAS
LARANJEIRAS.
Autoria:
LUIS
ROBERTO
TAVARES. Requerimento N.º 148/2020 - Assunto: Requer a
Empresa Fênix (Transporte Urbano), informações referentes
às linhas rurais, especialmente a “Mato Dentro”, relatando se
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estão em funcionamento ou desde quando pararam de
funcionar e caso não estejam circulando, se há possibilidade
de retorno. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento
N.º 149/2020 - Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Carlos
Nelson Bueno, por intermédio da secretaria competente,
informações referentes às linhas rurais, especialmente a “Mato
Dentro”, relatando se estão em funcionamento ou desde
quando pararam de funcionar e caso não estejam circulando,
se há possibilidade de retorno. Autoria: TIAGO CÉSAR
COSTA. Requerimento N.º 150/2020 - Assunto: Reitero a
indicação 841/2019 que solicitava instalação de lombadas
para reduzir a velocidade dos veículos na Rua Felício Di
Próspero, nas proximidades da Escola Professora Altair de
Fátima Furigo Polettini. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA.
Requerimento N.º 151/2020 - Assunto: REQUEIRO A
CONCESSIONÁRIA INTERVIAS INSTALAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO NA SP-147, KM 58, DEVIDO A
TRAVESSIA DE PEDESTRES ENTRE A RUA SANTOS
DUMONT E A RODOVIA SENADOR ANDRÉ FRANCO
MONTORO. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento
N.º 152/2020 - Assunto: REQUEIRO INFORMAÇÕES
SOBRE O CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 6.144/19,
QUE “AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, PELO
PODER
EXECUTIVO,
A
LIBERAR
AUXÍLIO
FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO JESUÍNO MARCOS
MAGUILA, PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria: GERSON LUIZ
ROSSI JUNIOR. Requerimento N.º 153/2020 - Assunto:
CONSIDERANDO O REQUERIMENTO N.º 158/19,
REITERO E REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON
BUENO QUE MANTENHA DISPONÍVEL NO SITE DA
PREFEITURA TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS
ATIVOS E OUTRAS PROVIDENCIAS. Autoria: GERSON
LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento N.º 154/2020 Assunto: REQUER AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER
REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO, ÀS 17H00, NO
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PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA DISCUTIR
O PROJETO DE LEI N° 46 DE 2.020, QUE ESTABELECE
AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM PARA O EXERCÍCIO DE
2.021. Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ
PALOMINO. Na sequência, o Sr. Presidente deu por
aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes
INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:
Indicação N.º 300/2020 - Assunto: Indico ao senhor prefeito
municipal que, a partir da edição de novos decretos
relacionados à Covid-19, estude a possibilidade de
recomendar às agências bancárias a disponibilização de álcool
em gel nas áreas dos caixas eletrônicos. Autoria: GERALDO
VICENTE BERTANHA. Indicação N.º 334/2020 - Assunto:
INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE PROVIDÊNCIAS PARA VIABILIZAR A
INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS NA RUA
PARALELA AO RESTAURANTE DO AMADEU - ROD.
LUIZ GONZAGA DE AMOEDO CAMPOS Autoria: FABIO
DE JESUS MOTA. Indicação N.º 335/2020 - Assunto:
SOLICITO AO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO, JUNTO A
SECRETARIA COMPETENTE QUE REALIZE A
AMPLIAÇÃO/EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NA RUA ALFA, LOCALIZADA NO PARAISO DA
CACHOEIRA. Autoria: FABIO DE JESUS MOTA. Indicação
N.º 336/2020 - Assunto: Indico ao senhor prefeito municipal a
limpeza, o mais rápido possível, da área que pertence à
Prefeitura na Avenida Juscelino Kubistchek – ao lado do
cemitério municipal e Condomínio Vitória e da área particular
que fica no mesmo espaço. Autoria: GERALDO VICENTE
BERTANHA. Indicação N.º 337/2020 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
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PROFESSORA
ZELÂNDIA
ARAÚJO
RIBEIRO,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA HELENA.
Autoria: JORGE SETOGUCHI Indicação N.º 338/2020 Assunto: SOLICITO AO EXECUTIVO MUNICIPAL
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE NA RUA
GUARARAPES. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER
DE BARROS. Indicação N.º 339/2020 - Assunto: SOLICITO
AO EXECUTIVO MUNICIPAL LIMPEZA DA BOCA DE
LOBO, LOCALIZADA NA AVENIDA PEDRO BOTESI,
PRÓXIMO AO NÚMERO 30. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS. Indicação N.º 340/2020 Assunto: INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA
QUE
JUNTO
A
SECRETARIA
COMPETENTE
PROVIDENCIE
A
LIMPEZA
DO
TERRENO
LOCALIZADO NA AVENIDA DA SAUDADE, ESQUINA
COM AVENIDA BRASIL, NESTA CIDADE. Autoria:
MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação N.º
341/2020 - Assunto: Solicito ao Prefeito, Carlos Nelson
Bueno, para que junto a Secretaria Competente tome
providências para viabilizar a limpeza das guias/sarjetas da
Avenida da Saudade. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS. Indicação N.º 342/2020 Assunto: INDICO À SECRETARIA DE SAÚDE
JUNTAMENTE AO COMITÊ DE GESTÃO DO COMBATE
AO COVID-19, QUE SEJA REALIZADO ESTUDOS PARA
REALIZAÇÃO DE TESTES EM MASSA NOS PACIENTES
SUSPEITOS DO MUNICÍPIO, AFIM DE IDENTIFICAR
COM MAIOR AGILIDADE OS CASOS POSITIVOS
MINISTRANDO O TRATAMENTO O MAIS BREVE
POSSÍVEL, AFIM DE EVITAR CASOS DE ÓBITOS.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação N.º
343/2020 - Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Arquiteto Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria
competente para que providencie nebulização contra a dengue
no Jardim Nossa Senhora Aparecida de Mogi Mirim. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Indicação N.º 344/2020 - Assunto:
Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos
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Nelson Bueno por intermédio da Secretaria competente, para
que seja feito manutenção no poste de iluminação localizado
na Rua Ferreira Lima, perto do número 1796, Inocoop.
Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação N.º 345/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA ROTATÓRIA ENTRE A RODOVIA SP 340 E
A ESTRADA AMADOR JORGE DA SIQUEIRA FRANCO.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 346/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA IRINEU BONATTI, LOCALIZADA NO
BAIRRO JARDIM SANTA ANA. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação N.º 347/2020 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
JOÃO MANTOVANI, LOCALIZADA NO BAIRRO
JARDIM SANTA ANA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação N.º 348/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
ELVIRA PISSINATI, LOCALIZADA NO BAIRRO
PLANALTO BELA VISTA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação N.º 349/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
RIO GRANDE DO NORTE, LOCALIZADA NO BAIRRO
SAÚDE. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º
350/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA OSVALDO CRUZ,
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LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM NOSSA SENHORA
APARECIDA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º
351/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DR. ADOLFO LUTZ,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM NOSSA SENHORA
APARECIDA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º
352/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA OLAVO BILAC,
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM NOSSA SENHORA
APARECIDA. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º
353/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA SEBASTIÃO
FERREIRA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM
NOSSA SENHORA APARECIDA. Autoria: JORGE
SETOGUCHI. Indicação N.º 354/2020 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON
BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
MANAUS, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA MOGI.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 355/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA RECIFE, LOCALIZADA NO BAIRRO
NOVA MOGI. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º
356/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA ILIRIA DE OLIVEIRA
CRUZ SERTÓRIO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA
MOGI. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º
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357/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA BELO HORIZONTE,
LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA MOGI. Autoria:
JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 358/2020 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA MARQUES, LOCALIZADA NO
BAIRRO VILA BIANCHI. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação N.º 359/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM VILA
BIANCHI. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º
360/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PEDRO TARQUINO
ZANI, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA SÃO JOSÉ.
Autoria: JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 361/2020 Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA CAPITÃO FRANKLIN DA FONSECA,
LOCALIZADA NO BAIRRO VILA SÃO JOSÉ. Autoria:
JORGE SETOGUCHI. Indicação N.º 362/2020 - Assunto:
SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS
NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA
COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA RUA MADRE PURA, LOCALIZADA NO
BAIRRO TUCURA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação N.º 363/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
COMPETENTE,
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MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA
PRESIDENTE KENNEDY, LOCALIZADA NO BAIRRO
JARDIM SANTA HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI.
Indicação N.º 364/2020 - Assunto: INDICO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DE
SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE A LIMPEZA
DAS CALÇADAS E GUIA DA RODOVIA ELZIO
MARIOTONI NAS PROXIMIDADES DAS CHÁCARAS
AREIÃO.
DEVIDO
A
OBRAS
REALIZADAS
RECENTEMENTE NA REDE DE ESGOTO DAQUELA
LOCALIDADE. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR.
Indicação N.º 365/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO RECUPERAÇÃO NO MEIO FIO NA
AVENIDA ARIOVALDO SILVEIRA FRANCO, SENTIDO
BAIRRO CENTRO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação N.º 366/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA
AVENIDA BENEDICTO MARQUES DE CAMARGO NO
JARDIM LINDA CHAIB. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação N.º 367/2020 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE
SEJA REALIZADO LIMPEZA NO BUEIRO LOCALIZADO
NA RUA LIBERATO DE SOUZA LEITE, NO BAIRRO
ALTOS DO MIRANTE. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES. Indicação N.º 368/2020 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE
SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO
DE AGUA NA RUA MOISÉS BENTO MORETTO, NO
PARQUE DAS LARANJEIRAS. 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 N.º 102/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM
MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO
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SENHOR CLAUDIO HERMINIO BUENO, OCORRIDO
DIA 08 DE MAIO DE 2020. Autoria: MARIA HELENA
SCUDELER DE BARROS. Moção N.º 103/2020 - Assunto:
MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À ATLETA
MOGIMIRIANA MIRLENE PICIN, “MIKA”, VISAFÉRTIL
FERTILIZANTES ORGÂNICOS, LEM E TM MOTOS
BRASIL,
ELFEN
PRODUTOS
QUÍMICOS,
SUPERMERCADO SPASSO SABORES E INTERONCO
ONCOLOGIA E HEMETOLOGIA, PELA DISTRIBUIÇÃO
DE 300 KITS DE HIGIENE INFANTIL ATRAVÉS DO
PROJETO AMBIENTAL VISAFÉRTIL VERDE. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. Moção N.º 104/2020 - Assunto:
MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS AO ICA
INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM E AO SANQUIM
CURSINHO SÃO JOAQUIM E SANT’ANA PELA
PARCERIA NO PREPARO DE JOVENS ATENDIDOS
PELAS
INSTITUIÇÕES
MOGIMIRIANAS
PARA
INGRESSAR NO ENSINO MÉDIO. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA. Moção N.º 105/2020 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A TODOS OS
PROFISSIONAIS
ASSISTENTES
SOCIAIS,
PELA
DEDICAÇÃO, COMPETÊNCIA E CUIDADOS COM A
POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE AS MAIS CARENTES,
EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA 15 DE MAIO DE 2020
Autoria: CRISTIANO GAIOTO. Moção N.º 106/2020 Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À
GIOVANA AVANCINI, ASSISTENTE SOCIAL E AOS
VOLUNTÁRIOS
DO
COLÉGIO
IMACULADA
CONCEIÇÃO DE MOGI MIRIM PELA INICIATIVA DO
PROJETO “IMACULADA SOLIDÁRIO” EM PROL DO
PROJETO MAGUILA COM ARRECADAÇÃO DE
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA. A seguir, o Sr. Presidente colocou à
disposição
dos
Srs.
Vereadores
a
seguinte
os
CORRESPONDÊNCIA: Ofícios n : 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,
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291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
datados de 07, 10, 13 e 18 de maio de 2020, todos subscritos
pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, José Augusto
Francisco Urbini, respectivamente, respondendo a respeito do
Requerimento N.º 081/2020; Indicação N.º 114/2020;
Requerimento N.º 096/2020; Indicação N.º 125/2020;
Requerimento N.º 104/2020; Requerimento N.º 101/2020;
Indicação N.º 227/2020; Requerimento N.º 094/2020;
Indicação N.º 207/2020; Indicação N.º 208/2020; Indicação
N.º 209/2020; Indicação N.º 210/2020; Indicação N.º
211/2020; Indicação N.º 212/2020; Indicação N.º 213/2020;
Indicação N.º 214/2020; Indicação N.º 215/2020; Indicação
N.º 216/2020; Indicação N.º 217/2020; Indicação N.º
218/2020; Indicação N.º 219/2020; Indicação N.º 221/2020;
Indicação N.º 222/2020; Indicação N.º 223/2020; Indicação
N.º 224/2020; Requerimento N.º 077/2020; Indicação N.º
252/2020; Requerimento N.º 092/2020; Requerimento N.º
093/2020; Indicação N.º 250/2020; Indicação N.º 291/2020;
Indicação N.º 293/2020; Indicação N.º 294/2020; Indicação
N.º 220/2020; Indicação N.º 244/2020; Indicação N.º
295/2020; Indicação N.º 297/2020; Indicação N.º 298/2020;
Indicação N.º 270/2020; Requerimento N.º 112/2020;
Indicação N.º 641/2019; Indicação N.º 198/2020; Indicação
N.º 253/2020; Indicação N.º 254/2020; Indicação N.º
255/2020; Indicação N.º 256/2020; Indicação N.º 259/2020;
Indicação N.º 260/2020; Indicação N.º 261/2020; Indicação
N.º 265/2020; Indicação N.º 302/2020; Indicação N.º
303/2020; Requerimento N.º 118/2020; Indicação N.º
289/2020; Indicação N.º 290/2020; Requerimento N.º
085/2020; Indicação N.º 229/2020; Indicação N.º 237/2020;
Requerimento N.º 129/2020; Indicação N.º 235/2020;
Indicação N.º 299/2020; Requerimento N.º 132/2020;
Indicação N.º 304/2020; Requerimento N.º 127/2020, desta
Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos Senhores
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Vereadores interessados); Ofício-SUP/EXT - 246, datado de
11 de março de 2020, subscrito pelo Sr. Paulo César
Tagliavini, Superintendente do Departamento de Estradas e
Rodagens, “em resposta ao Ofício N.º 13/2020, tratando sobre
melhorias no sistema viário”; (arquive-se após dar ciência ao
Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior); Circular, datado de 22 de
abril de 2020, subscrito por Thiago Andrade Bueno de
Toledo, Presidente do Partido Democratas de Mogi Mirim,
“indicação de líder e vice de bancada do partido Democratas,
respectivamente os vereadores: Geraldo Vicente Bertanha e
Cristiano Gaioto”; (arquive-se após dar ciência ao Vereador
Manoel Eduardo P. da Cruz Palomino); Ofício N.º 194/2020,
datado de 22 de abril de 2019, subscrito pelo Sr. Ederaldo
Antonio
Moreno
Alfonso,
Secretário
de
Saúde,
“encaminhando cópia do novo Convênio firmado com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim”;
(arquive-se após dar ciência ao Vereador Manoel Eduardo P.
da Cruz Palomino); Ofício circular, datado de 12 de maio de
2020, subscrito pelo Sr. David Barone, Presidente do SINSEP
– Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mogi
Mirim - “referente à manutenção dos valores de função
gratificada”; (arquive-se após dar ciência a todos os
vereadores). Não havendo mais proposituras, ou quaisquer
outros documentos, para serem levados ao conhecimento do
Plenário, não existindo tempo hábil e sendo o Expediente
reduzido, conforme Artigo 211, do Regimento Interno, o Sr.
Presidente suspendeu a Sessão às 20h20, conforme o disposto
no Artigo 105, da Resolução N.º 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: “exvi” do disposto no Artigo 144 e Artigo 171 do Regimento
Interno: 1. Projeto de Decreto Legislativo N.º 01, de 2020, de
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autoria da Vereadora Sonia Regina Rodrigues”, dispondo
sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Mogi
Mirim, da Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento ao
Álcool e Drogas”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça
e Redação; de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e
Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Com a palavra,
Vereadora Sonia Regina Rodrigues: “Como todos sabem sou
policial e hoje nos presídios brasileiros, mais de 80% dos
presos tem algum envolvimento com algum tipo de droga, é
uma grande porcentagem que leva as pessoas ao crime, é algo
que tem de ser mais discutido. Ficou tão banal vermos
pessoas, famílias, falarem que tem alguém em sua casa com
algum problema em vício, antigamente, lembro-me na
infância, em como era vergonhoso para um pai admitir que
tinha um filho no vício, às vezes isso era escondido da
população e até mesmo de parentes, implicando, por vezes, em
oportunidades de emprego, às vezes até em um
relacionamento. Se o pai soubesse que a pessoa namorava a
alguém que tinha problemas com vícios, ou algum antecedente
criminal, via-se como um presente, não que hoje não ocorra
esse preconceito, sabemos que ainda existe, porém, a situação
ficou um pouco mais suave, hoje não se fala tanto como
antigamente, a repreensão dos pais, dentro de casa. Em meu
trabalho muitas vezes vejo alguns pais chegando até mim e
falando: “ele tem 18 anos”, porque tem essa idade não se
discute sobre drogas, vícios, álcool?! Por isso temos de
levantar mais essas questões, o Poder Público deve preocuparse ainda mais com esse problema. Em 2006, ano em que se
alterou a Lei referente ao porte de entorpecentes, banalizou-se
ainda mais, o Poder Público deixou essa situação de lado, por
que falo sobre isso? A polícia, em nossa região, tinha uma
Delegacia de entorpecentes, com aproximadamente 18
investigadores, isso na época entre 1988/90, isso porque,
segundo a lei, quando a pessoa estivesse com um cigarro de
maconha, ela iria presa, para realizar um flagrante de
entorpecente, os policiais tinham de “campana” e entrar em
meio de matos, não se achava ninguém na esquina, como
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vemos hoje. Em 2006, quando usuários assumiram o porte e
não se deu mais a prisão, a lei reduziu por apenas um TC Termo Circunstanciado - uma advertência do judiciário, o
jovem banalizou. É comum nos dias atuais, andar pelos
bairros e ver a pessoa comercializando e usando drogas nas
calçadas, nas praças, a população cobra da polícia e questiona
o motivo dela não ir até o local e prender, porque não dá
prisão, por isso ficou muito fácil para as drogas chegarem nas
casas e até aos nossos filhos, é muito comum. Uma vez uma
pessoa do Departamento de Água, não cheguei a ver com
meus olhos, apenas obtive a informação por meio de uma
pessoa que trabalhava no referido departamento, falando que a
cidade de Mogi Mirim, inclusive preciso até ver se esse
número ainda existe, mas, segundo dados, por dia, um
caminhão, de seis metros cúbicos, retirava pinos de cocaína da
rede de esgoto, quem joga esse pino, de plástico, em vaso
sanitário, são usuários que muitos daqui nem desconfiam
quem são, são os que saem do trabalho, falo isso porque vejo,
como policial e já muito flagrei nessa questão. Hoje não
trabalho mais na DISE – Delegacia de Investigação sobre
Entorpecentes, porém, em cinco anos, realizei muitos
flagrantes nesse sentido, o cidadão sai da empresa, ele compra
o pino na esquina, dos bairros adjacentes, coloca no bolso e
vai para casa e usa quando vai tomar banho, ninguém da
família vê, ele joga no vaso sanitário e dá a descarga, há
muitos usuários que a família nem desconfia e isso para em
nossa rede de esgoto, provando o que digo aqui. Acho
extremamente importante em discutirmos e trabalharmos
sobre o assunto, por isso peço o apoio dos nobres vereadores,
para que possamos levar isso a frente e aos vereadores, para
que possam juntar-se a essa Frente Parlamentar. Obrigada,
presidente”; (posto a votos em sessão de hoje, a Câmara
aprovou, em Turno Único, por unanimidade dos vereadores
presentes, o Projeto de Decreto Legislativo N.º 01/2020, da
Vereadora Sonia Regina Rodrigues); (ao Presidente para
promulgar, conforme artigo 18, I, “i”; IV, “g”, do Regimento
Interno); 2. Projeto de Decreto Legislativo N.º 02, de 2020, de
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autoria do Vereador Cristiano Gaioto, “criando a Frente
Parlamentar de Enfrentamento ao COVID-19”. Parecer
Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de Educação,
Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e
Orçamento. Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: “Boa
noite, senhor presidente, nobres pares, público que nos
acompanha pela internet, com este momento em que
passamos, acompanho trabalhos de vários edis por conta dessa
pandemia, principalmente conosco, em que somos muito
cobrados nas ruas, porque o elo mais fácil entre a população e
o Poder Público é o vereador, e a criação dessa Frente
Parlamentar é para que possamos opinar mais, opinar mais,
mais do que já o fazemos, acompanho, por meio das redes
sociais, o trabalho de cada vereador e vejo as postagens, o
trabalho que realizam, bem como vemos a fiscalização gasta
pela Poder Executivo, até porque recebe verbas estaduais para
isso, segundo o Prefeito Municipal, disponibilizou-se o valor
de sete milhões para gastar com a pandemia e sabemos que
nossa cidade, perto das outras, está com uma estrutura
razoavelmente boa. Acompanhei principalmente aquele
relatório que nos disponibilizaram, levantando um
comparativo com outras cidades, é perceptível que nossa
cidade, com relação as compras de valores até menores, as
quais pude acompanhar e colocaram no Portal Transparência,
viu-se que, por conta de três conciliações bancárias, que não
se divulgou pela administração, houve um problema, que
inclusive o Tribunal solicitou à Prefeitura Municipal para que
realizasse isso segundo o que conversei hoje com a Secretária
Jurídica Adriana, disse-me que será informado e faltou
informar três conciliações bancárias do gasto do montante
geral. As ações realizadas precisam, sim, da participação dos
vereadores, vemos que o presidente representou a Câmara em
várias reuniões e oportunidades, porém precisamos de mais,
pois, acho que este é um momento em que não sabemos nem
quando acabará, terminaremos aqui nosso mandato e talvez a
pandemia ainda exista, porque, enquanto não achar a vacina,
sabemos que isso continuará. Nosso mandato se encerra no dia
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31 de dezembro, mas até esse dia precisamos dar resposta à
população, precisamos fiscalizar, opinar e participar mais das
discussões que acontecem e nisso o Executivo, conversei hoje
com o presidente sobre um determinado assunto e disse que
precisamos cobrá-lo para possamos opinar mais com relação a
essa situação, pois nós somos os representantes do povo e
somos o elo mais fácil deles para com o Poder Público. Propus
essa Frente Parlamentar, poderia o ser por qualquer vereador,
pois sabe-se que todos os 17 se preocupam e estão engajados
em campanhas, em ajudar o próximo, a população, em propor
políticas para que tenhamos o menor estrago possível quando
essa pandemia acabar e como disse a vocês, pode ser que ele
acabe no dia 31 e esteja ainda entre nós, porém, até esse dia,
quando encerra-se o nosso mandato, temos de olhar para cima,
pensando que fizemos a nossa parte. Obrigado, senhor
presidente”; (posto a votos em sessão de hoje, a Câmara
aprovou, em Turno Único, por unanimidade dos vereadores
presentes, o Projeto de Decreto Legislativo N.º 02/2020, do
Vereador Cristiano Gaioto); (ao Presidente para promulgar,
conforme artigo 18, I, “i”; IV, “g”, do Regimento Interno).
“Ex-vi” do disposto no § 1º, Inciso III, “d”, do Artigo 171
do Regimento Interno: 3. Projeto de Lei N.º 141, de 2019, de
autoria do Vereador Luís Roberto Tavares, “dando
denominação oficial à Rua Projetada 01, localizada no
Residencial Boa Vista de ‘RUA LÁZARA MARIA
TAVARES’”. Pareceres das Comissões de Denominação de
Vias e Logradouros Públicos e da Comissão de Justiça e
Redação; (colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara
aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto de Lei N.º
141/2019, do Vereador Luís Roberto Tavares); (à sanção do
Prefeito de Mogi Mirim). EM PRIMEIRO TURNO: “ex-vi”
do disposto no inciso I, do Artigo 172 do Regimento
Interno: 4. Projeto de Lei N.º 94, de 2019, de autoria do
Vereador Cinoê Duzo, “assegurando às gestantes e portadores
de necessidades especiais que utilizam o transporte coletivo
público municipal o direito de desembarque entre as paradas
obrigatórias (Pontos de ônibus) e dá outras providências”.
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Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Parecer Conjunto
das Comissões de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e
Assistência Social e de Finanças e Orçamento, com 01 (uma)
emenda aditiva, da Comissão de Educação, Saúde, Cultura,
Esporte, e Assistência Social. Com a palavra, Vereador Cinoê
Duzo: “Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, gostaria
de agradecer a todas as Comissões, Secretarias, todas as
pessoas que analisaram, estudaram e deram o parecer
favorável a esse projeto. Vou apenas dar um exemplo a vocês:
os deficientes físicos, as pessoas com necessidades especiais,
as gestantes, poderão, logicamente posterior à sanção do
prefeito, imaginem o ponto A e o ponto B, entre esses dois
pontos, entre uma parada e outra, ele terá o direito de solicitar
que o motorista pare o ônibus, onde ele achar a necessidade, a
melhor situação para que eles se locomovam, pois, para nós,
de um ponto ao outro, é muito fácil, agora, imaginem para um
cadeirante, para um deficiente visual, ou seja, a todas as
pessoas com necessidades especiais, acredito que será de
grande valia para essas pessoas, bem como para as gestantes,
futuras mamães, que também gostarão desse direito. Assim,
agradeço mais uma vez a todas as Comissões, todos os
secretários que estiveram presentes, ao meu assessor, que
muitas vezes me representou, em virtude de trabalhar na
escola. Fica aqui meu pedido de apoio a esse projeto, muito
obrigado e boa noite”; (submetido a votos, em sessão de hoje,
a Câmara aprovou, Primeiro (1º) Turno, por unanimidade dos
vereadores presentes, o Projeto de Lei N.º 94/2019 e emenda
aditiva, do Vereador Cinoê Duzo); (à Ordem do Dia da
próxima sessão, para ser apreciado em Segundo (2º) turno); 5.
Projeto de Lei N.º 95, de 2019, de autoria do Vereador Gerson
Luiz Rossi Junior, “dispondo sobre isenção do pagamento de
Estacionamento Rotativo (Zona Azul) aos veículos que sejam
de Entidades Assistenciais”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação e Parecer Conjunto das Comissões de Educação,
Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e
Orçamento, com 01 (uma) emenda aditiva do Vereador
Gerson Luiz Rossi Junior e 01 (uma) emenda aditiva da
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Comissão de Educação, Saúde, Cultura, Esporte, e Assistência
Social. Com a palavra, Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior:
“Senhores vereadores, também venho aqui para pedir o apoio
de todos e agradecer também as Comissões. O projeto de lei
foi motivado por Paulo Roberto Silva, conhecido de todos,
sendo ele muito ligado ao CCI – Centro de Convivência
Infantil, e trouxe essa reivindicação verbal, para que
propuséssemos esse projeto de lei de isenção às entidades na
Zona Azul, há um projeto semelhante de autoria do Vereador
Luís Roberto, no tocante a idosos e pessoas com deficiência,
na Comissão discutimos sobre isso e decidimos que esse
benefício poderá vir somente após o novo contrato de
concessão, assim, não é uma lei que entra em vigor de
imediato, não o pode, porque infringiria as regras atuais,
daquilo que foi licitado e contratado, com uma vigência de
duração. Para o próximo contrato de concessão, o município
poderá, sim, colocar essa regra da isenção às entidades
assistenciais, também com alguns limites, colocados pela
Comissão de Educação, obrigado pelo aprimoramento das leis,
pois são importantes nesse sentido. É um benefício às
entidades, que hoje passam por esse momento, uma pena que
não pode vigorar, uma vez que passam por necessidades por
conta da pandemia e de recursos, porém, ao longo do tempo
poderá trazer, talvez não tão significativo em vantagem
econômica, mas essa liberalidade em poder tratar seus
assuntos, vindo onde houver o zoneamento, usando a
credencial e dispensando o pagamento. Por esse motivo, peço
a ajuda e colaboração de todos para a deliberação favorável a
esse projeto”. Com a palavra, Vereadora Sonia Regina
Rodrigues: “Boa noite, novamente, somos totalmente
favoráveis, Gerson Rossi, sobre sua colocação a esse projeto,
o achamos muito necessário, discutimos em conjunto com
Vereador Cintra e nossa sugestão acrescida é para que seja
cadastrado um veículo por entidade, pois hoje já há vagas
disponíveis de curta duração, utilizada por todos, sabemos das
grandes dificuldades que possuem as entidades e as buscas
que realizam em eventos, agora reduziu muito, decorrente a
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essa pandemia, dificultando mais ainda a vida delas, por isso
temos um parecer totalmente favorável, que isso realmente
aconteça, é uma pena ter de esperar um novo contrato, seria
muito bom se ocorresse já, pois, sabemos que quando vêm
para o centro da cidade tudo é algo mesmo de emergência ou
rápido e a dificuldade em parar em uma distância para ficar
apenas cinco ou dez minutos em uma vaga, gera um certo
desconforto e julgamos desnecessário terem de pagar por isso.
Obrigada, presidente”; (submetido a votos, em sessão de hoje,
a Câmara aprovou, em Primeiro (1º) Turno, por unanimidade
dos vereadores presentes, o Projeto de Lei N.º 95/2019, do
Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior e emendas); (à Ordem do
Dia da próxima sessão, para ser apreciado em Segundo (2º)
turno). Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", o Sr.
Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada
à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os
Artigos 114 e 115 da Resolução N.º 276/2010 (Regimento
Interno vigente). Como os próximos oradores, Vereadores
Samuel Nogueira Cavalcante e Sonia Regina Rodrigues,
desistissem da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador
Tiago César Costa: “Senhor presidente, vereadoras,
vereadores, público presente, imprensa e internautas que nos
assistem nesta noite, vim falar sobre um assunto relacionado
ao nosso Estado, neste momento vi uma notícia em que o
prefeito de São Paulo, em conjunto com o governador, tentam
antecipar os feriados, para deixar, por exemplo, uma semana
com feriados antecipados. Como o Prefeito Carlos Nelson
gosta de acompanhar a onda do Senhor Dória do Prefeito
Bruno Covas, antecipo que sou totalmente contra a
antecipação de feriado, uma porque são irresponsáveis, vejam
o que fizeram no rodízio de transporte, em São Paulo: tiraram
os carros das ruas, mas entupiram o metrô, o transporte
público, com milhares de pessoas, todas grudadas umas nas
outras, deixando quase uma semana, imaginem a quantidade
de doença espalhada no meio do transporte público?!
Irresponsável, vem então e antecipa vários feriados, porque a
realidade da Capital, porém ela é uma e a de Mogi Mirim é
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outra. Dito isso, coloco-me perante os senhores e às senhoras,
para que não aceitemos essa antecipação de feriados, caso o
prefeito queira seguir a onda de Dória e do Prefeito Bruno
Covas, tendo em vista as justificativas citadas anteriormente,
uma vez que foram irresponsáveis na Capital, não sei se os
senhores acompanharam a situação sobre o transporte público
e como ficou a questão do rodízio, foi terrível para a
população que o usa, é um descaso. Se queriam um isolamento
social, criaram um método para todos contraírem a doença em
massa, querendo então, olhando para a Capital, como consta
em uma matéria, em que o governador pediu para todos os
prefeitos anteciparem os feriados, espere, e as empresas de
serviços essenciais, que se programaram para fazer o mínimo,
do comércio que trabalha de alguma forma, com seus cuidados
necessários, vendendo o mínimo para poder pagarem um
pouco de suas contas e levar comida à sua família, para ficar
seis, sete dias, com feriado emendado dessa forma?! Acho que
em Mogi Mirim temos de olhar para nossa realidade e já
coloco aos senhores que sou contra essa medida de
antecipação de feriados, por este motivo, por fazerem “eme”,
para começarem a criar coisas para que todos os municípios os
sigam. No primeiro dia em que Bruno Covas e o governador,
viram que a medida tomada não deu certo, com a questão do
rodízio de veículos, no outro dia já teria de revogar e voltar
para o que estava, uma vez que aquilo poderia acontecer a
qualquer momento, então lota-se a UTI - Unidade de
Tratamento Intensiva - por irresponsabilidade deles, outra
coisa: querem mandar paciente da capital para cá?! Também
sou contra, respeito à vida das pessoas, porém sou contra,
porque o governo do Estado de São Paulo é milionário, tem
muito dinheiro para abrir seus hospitais e suas vagas de UTI,
enquanto os municípios sofrem. Assim, Sr. Governador Dória
e Sr. Prefeito Bruno Covas, senhores vereadores e vereadoras
que aqui estão, não podemos aceitar normas vindas de cima,
por irresponsáveis como esse caso, como antecipar o feriado,
caso venha a esta Casa algum projeto, do Prefeito Carlos
Nelson, serei contra, porque Mogi Mirim, graças a Deus, está
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controlada, há poucos casos, poucos óbitos, há alguns
cuidados que muitos municípios não têm, como a própria
capital de São Paulo. Deixo isso aos senhores, pois é uma
notícia que acabou de chegar, referente à aprovação da
antecipação de feriados, na Câmara de São Paulo. Com
relação a um outro assunto, algumas reclamações chegaram
até mim, de algumas mães que receberam alimentos vencidos,
em alguns produtos, foi um fim de semana em que recebi
várias reclamações, de aproximadamente quatro famílias,
procurei então a Assistência Social para esclarecer sobre esse
problema, com muita prontidão fui atendido e, segundo ela,
realmente as mães mandaram as fotos e alguns produtos
estavam com a validade vencida, creio que são da Educação,
vindos nos quites mandados para as família, apenas peço mais
atenção, para as pessoas que separam esses alimentos, pois as
famílias já estão em extrema dificuldade e receber alimento
vencido?! Acho que é necessária mais responsabilidade da
Secretária de Educação ou de quem separa esses alimentos
para entregar ao nosso povo, mais atenção quanto a isso,
porque Leila, com toda dedicação, atendeu-me muito bem e
mandei para ela as famílias que receberam esses produtos
vencidos, como hoje, André Mazon foi atrás das famílias, para
ver o produto e realmente estava vencido. Peço mais atenção
com aqueles que já estão com dificuldade e ainda receberem
dessa forma, com produto vencido, é algo que não pode
acontecer, porque pode ocorrer uma intoxicação alimentar e
sofrer com algo relacionado à saúde e piora a situação para
nós, por isso, um pouco mais de atenção a esse povo que tanto
precisa. Muito obrigado, senhor presidente”. Com a palavra,
Vereador André Albejante Mazon: “Saudações feitas, apenas
complementando a fala de Tiago, o alimento, que em duas
casas estava vencido, era um saco grande de mistura para
bolo, vindo do governo do Estado de São Paulo, o produto
provavelmente saiu da Educação, que deixo até o último
momento para realizar a doação e fizeram tarde demais, os que
saíram da Educação chegaram vencidos, o que é uma pena e
uma falta de planejamento. Hoje venho aqui, em um dia triste,
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pois morreram duas figuras ilustres da política: o exGovernador Laudo Natel e o Deputado Luiz Lauro Filho, a
quem tive o prazer de conhecer pessoalmente, em um dos
momentos mais marcantes de minha vida política, foi em
Campinas, na eleição de 2014, ao lado de Luiz Lauro, tenho
muito carinho pela forma como recebeu-me naquele momento
e me ajudou em Campinas, no ano de 2014. É uma grande
perda para o PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
- seria até uma engraçada história, porque ele entrou como
suplente depois da morte de Luiz Flávio Gomes, quem
também tive o prazer de conhecer, que coisa, os dois que se
foram, é uma pena e não poderia deixar de citar sobre essas
duas perdas políticas. Mudando o assunto, quero falar um
pouco do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, acho que ainda
não falei nesta tribuna sobre minha felicidade com a filiação
de nosso amigo Cinoê ao partido, falei para ele
particularmente, já falei em rede social, porém na tribuna
ainda não tinha falado, o PTB fica muito honrado com sua
presença em nossas cadeiras, Cinoê, seja muito bem-vindo e
que seja uma longa história junto ao Partido Trabalhista
Brasileiro. Uma semana abençoada a todos”. Com a palavra,
Vereador Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa noite a todos,
gostaria de agradecer, mais uma vez, a todos os secretários,
todos os vereadores envolvidos frente às Comissões, o meu
projeto, na verdade, percorreu um longo tempo, mas
compreendo que se fez necessário, porque sou totalmente
favorável que se esgote todos os momentos de estudos e
reflexões, para que seja realmente dado um parecer, favorável
ou desfavorável. Mas uma vez reconheço no árduo trabalho de
todos os secretários, de todos os vereadores envolvidos frente
à sua Comissão. Gostaria de consultar ao plenário para que no
Minuto de Silêncio fosse acrescido o nome do Deputado Luiz
Lauro e do Ex-Governador Laudo Natel, como André falou,
Luiz Lauro era presidente do PSB – Partido Socialista
Brasileiro, meu antigo partido, era uma pessoa extremamente
gentil, agradeço ao acolhimento e, como mamãe dizia, há
pessoas que se tornam boas depois que morrem, existe esse
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ditado, acredito que não seja o caso dele, pois realizava várias
ações e em muitas delas ele não queria aparecer. Fica aqui o
sentimento à família dessas duas personalidades da política,
lembrando que não temos poder algum, o dia em que
compreendermos e assimilarmos que o tempo de Deus cabe a
todos nós, pararemos com a vaidade. Para concluir a respeito
de meu projeto, para melhor visualização, imaginem que um
cadeirante pegue o ônibus em frente ao Jardim Velho e o
próximo ponto seja no Asilo “Coronel João Leite”, entre esses
dois pontos a pessoa poderá solicitar ao motorista para que
pare onde for melhor para ele, devido as suas condições, seja
pelas gestantes, seja pelas pessoas com deficiência. Agradeço
a todos os vereadores, todas as Comissões envolvidas, boa
noite e obrigado”. A pedido do Vereador Cinoê, solicitando,
ao Presidente da Câmara, que consultasse os nobres pares, a
fim de incluir ao Minuto de Silêncio, os nomes de Deputado
Federal Luiz Lauro Filho, do PSDB – Partido da Social
Democracia Brasileira, e do Governador Laudo Natel, o que
foi submetido à votação, pelo presidente, e aprovado, por
unanimidade dos vereadores presentes. Com a palavra,
Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente,
nobres pares, pessoal que acompanha pela internet, realmente
é uma grande perda com o falecimento de Luiz Lauro, que foi
para o PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira - no
ano passado, talvez seria candidato a prefeito em Campinas,
pelo mesmo partido, com 41 anos, muito novo, lembro-me da
viagem a Brasília, Cinoê estava presente, inclusive ele chegou
a mandar uma emenda de aproximadamente R$ 400 mil para a
cidade, lembro-me que ele estava com você, já estive com ele
e não tinha amizade, mas vemos o trabalho que realizava, por
isso o perdemos, e curiosamente, quis o destino que, no 1º dia
de abril, por falecimento de Luiz Flávio, ele assumisse a
cadeira e, posteriormente, com o mesmo destino do outro.
Robertinho e eu estivemos no gabinete de Luiz Flávio em
março de 2019, fizemos o pedido de uma emenda, no valor de
R$ 100 mil para a saúde, logo após a morte dele, conversando
com a assessoria dele, dando os pêsames, informaram-me que
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o valor de R$ 100 mil veio para a nossa cidade de Mogi
Mirim, ele nos deixou esse legado. Era um deputado muito
atuante, tivemos a oportunidade de estar com ele e vi que
vários vereadores aqui também estiveram com ele, é uma
pessoa importante também, meus sentimentos às famílias de
ambos deputados, que participaram da vida de Mogi Mirim e
deram sua contribuição. Com relação ao que citou o nobre
Vereador Dr. Tiago, realmente o governador tentou adiantar
os feriados, inclusive na próxima segunda-feira não teremos
sessão, provavelmente, porque será feriado, e o do dia 09 de
julho será antecipado, é um feriado estadual, por isso
independe de nós. Na quarta, dia 27, será que precisa de nossa
aprovação? Não sei, pelo que vi tentaram trazer os feriados
municipais e precisa da aprovação da Câmara, pela conversa
que tive hoje com Guto, adianto que o prefeito não mandará
esse projeto, até porque não há tempo hábil para o fazer,
porque, tanto a Câmara, em São Paulo, quando a ALESP –
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, funcionam
praticamente todos os dias, acho que de segunda a quarta, ou
de segunda a quinta, há sessão legislativa, nós já não temos,
então, para nós não funcionaria, é um feriado estadual, por
isso creio que não precise de nossa aprovação, Gerson, isto,
ele coloca o feriado de Corpus Christi para o dia 27, na
quarta-feira, e o feriado do dia 20 de novembro, da
Consciência Negra, ele trará para a quinta-feira, ou seja, será
um feriado na segunda, sendo ele estadual, Bruno Covas fez
dois projetos: um para quarta e um para quinta-feira, terça e
sexta-feira serão pontos facultativos, quer dizer, a semana, em
São Paulo, parará, como citou o nobre Vereador Tiago Costa.
Acredito também que cada cidade é um caso e em Mogi
Mirim, graças a Deus, suportamos bem essa crise, essa
pandemia, tomara a Deus que continuemos assim, com relação
ao comércio, hoje realizei algumas pesquisas sobre ele,
perguntando aos comerciantes, já ocorreu a retomada de mais
de 50% da venda nesses dias e o trabalho que a prefeitura
realiza, talvez não seja tão rígida, porém, talvez seja
necessário assim e entendo, até porque, assim como vários
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vereadores vem a esta tribuna para falar, o comércio precisa
andar, talvez ele seja o menor problema para se passar a
pandemia, porque nunca viu-se loja lotada, continuará como
era antes, como os supermercados, bancos e lotéricas, isso
continua, já o comércio, em minha humilde opinião, é o que
menos impactaria, lógico que a restrição que ocorreu, de um
mês, com o pessoal todo em casa, ajudou a cidade? Muito,
hoje há um acompanhamento regional e estamos bem, com
relação a outras cidades da região. É isso, senhor presidente,
uma ótima semana a todos, se não tivermos nenhuma sessão
extraordinária por aí, daqui duas semanas estaremos de volta
na sessão, um abraço”. Com a palavra, Vereador Geraldo
Vicente Bertanha: “Senhor presidente, referências feitas em
minha primeira fala, gostaria de cumprimentar aqui, fazendo
referência ao Servidor Público Nelson Bertazolli, responsável
pelo setor de fiscalização da prefeitura, falei na semana
passada que fizemos uma cruzada, com relação as queimadas
na cidade, realmente, ele realizou um trabalho excelente. Na
sexta-feira ele informou-me que se aplicou cerca de R$ 62 mil
em multas na cidade, algumas pessoas até questionam que vira
precatório, pode até virar, porém, ele faz, e hoje, pela manhã,
na zona norte, fizeram uma denúncia com foto e foi passada a
ele, realizando então a autuação, foi mais uma multa lavrada.
Infelizmente não há outro jeito, apenas mexer no bolso dessas
pessoas que prejudicam a cidade em um todo e com o meio
ambiente, em decorrência das queimadas fora de hora. Apesar
das dificuldades por estarmos em uma pandemia, há vários
serviços a realizar referente a fiscalização, principalmente no
que tange ao Decreto Municipal, porém ela está atenta a
queimada e gostaria de fazer este alerta à população, se virem
alguém ateando fogo em um terreno baldio, tirem foto e
denunciem, porque somente assim poderemos impedir para
que isso aconteça, sempre digo que é mais barato pedir para
limpar o terreno, do que atear fogo e ser multado depois, a
limpeza do terreno custa em torno de R$ 200, já a multa vem
no valor maior a R$ 1 mil, por isso é de se pensar. Com
relação aos feriados, acompanho todos os dias, na hora do
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almoço, o pronunciamento do Governador do Estado de São
Paulo, no momento em que ele anunciou e mandou à
Assembleia Legislativa, um projeto de antecipação de dois
feriados, imediatamente comentei com o presidente, porque
um feriado já nos atinge, a quarentena acaba nos atrapalhando
um pouco, achei que era da semana que vem para a outra,
assim não ocorreria problema conosco, mas é para amanhã,
então, o feriado de Corpus Christi, que seria na semana que
vem, ele puxará este feriado, do dia 20 de novembro, da
Consciência Negra, que para nós já é ponto facultativo,
decorrente de um trabalho do Vereador Alexandre Cintra,
portanto, se ele puxar, queira ou não, interfira na cidade, como
citou o Vereador Tiago, que já foi aprovado, não olhei a
internet, por isso não vi, então, se foi aprovado, São Paulo é a
cidade, então, o prefeito teria de puxar o feriado de Corpus
Christi, o que não acontecerá e já sabemos, também não virá o
ponto facultativo da Consciência Negra, porque ele não
puxará, tudo bem. Porém, o que me preocupa, falei sobre isso
com o presidente, que temos de cumprir um Decreto Estadual,
o que me preocupa é que ele puxará para a segunda-feira o
feriado do dia 09 de julho, esse sim me preocupa, porque no
meio da semana não interferirá em nossa vida, mas o da
segunda-feira, sim, não tem como, não consigo ver não
obedecermos, agora, temos de arrumar um meio de antecipar
nossa sessão para sexta-feira, ou fazê-la na terça-feira, já
conversamos com Dr. Fernando que simplesmente disse que
não acontece a sessão, que também não interferirá no processo
administrativo da Casa. Quero deixar bem claro que não é a
vontade da Mesa, discutimos bastante sobre isso, sou muito
preocupado com relação a suspensão de sessão e há mais um
detalhe, que é bom os senhores prestarem atenção, também, o
Presidente do Senado, o Alcolumbre, ele entraria com um
projeto suspendendo o recesso no meio do ano, se ele começar
lá em cima, virá até aqui em baixo, é também um outro
trabalho que teremos de analisar e estudar para ver o rumo que
terá. É complicado e também concordo, porém, virá na
segunda-feira e é um Decreto Estadual, fico feliz porque nossa
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cidade não tem nenhum caso confirmado de óbito, com
relação a isso, quero cumprimentar os 45% da população da
cidade que entendeu, não dá para fazer com os 100%, mas a
primeira porcentagem dá, sim, para cumprimentar, pois são
pessoas responsáveis, que cuidam de vidas e que também se
cuidam”. Com a palavra, Vereador Gerson Luiz Rossi Junior:
“Senhores vereadores, primeiramente gostaria de dizer que
teremos de realizar alguma sessão até o final do mês, porque
está em nossa Comissão o Projeto de Lei Complementar,
reduzindo os FGs - Funções Gratificadas - a partir do mês de
maio, assim, realizamos a Reunião das Comissões, chegaram
as informações do Executivo, referente ao parecer, pedi a
Clodomar elaborá-lo amanhã, há somente essa observação de
definir esse projeto, pois são dois turnos e tem de ser em maio,
para entrar no pagamento deste mês, portanto, não será
possível ficarmos duas semanas sem sessão, acho que será
necessária a convocação de uma extraordinária, acredito, para
solucionar essa questão e se confirmado mesmo que a
segunda-feira, da semana que vem, for feriado. Falando sobre
isso, queria também propor, pois chegou a meu conhecimento,
aliás, isso tornou-se uma constância, referente ao
funcionamento das igrejas e acabamos de ver aqui que o
comércio, de uma certa maneira, está em funcionamento, as
igrejas são as que estão proibidas totalmente, desde o início da
quarentena, o que chegou ao meu conhecimento e que
compartilharei com os vereadores pelo WhatsApp. Na cidade
de São Paulo a Frente Cristã, aqui não a temos, embora
tenhamos a Frente Parlamentar do Covid, que demorará para
institucionalizarmos, lá existe essa Frente Cristã, que assumiu
um termo de compromisso com o Munícipio de São Paulo, no
sentido de flexibilizarem o funcionamento das igrejas, com as
medidas sanitárias: de distanciamento, álcool em gel nas
portas, controle de temperatura, enfim, todas essas regras, sei
também que as igrejas evangélicas, em uma instituição que as
representam, já protocolou no município. Como estamos em
quarentena até o dia 1º de junho, para o prefeito fazer um
novo decreto, que não sabemos qual será a resolução, minha
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proposta é que, aqueles vereadores que quiserem, proporei por
meio de requerimento para a próxima sessão, que o município
também flexibilize o funcionamento das igrejas, com base no
exemplo da Câmara Municipal de São Paulo, porque, como
ele é o epicentro do Brasil e flexibilizou o funcionamento das
igrejas, assim como também outros municípios, a exemplo de
Serra Negra, inclusive com base de decisões judiciais, porque
as igrejas são consideradas, pelo Decreto Federal, como
serviço essencial, minha proposta a qual trago a vocês é para
que aqueles que tiverem relação com a igreja e queiram
assinar em conjunto, não como uma Frente Cristã, mas como
uma Frente de vereadores que queiram realizar esse pedido ao
Executivo, para que considere a flexibilização a partir do
próximo decreto, para que seja deliberado na próxima sessão,
independente do dia que nos for agendado, sendo antes do
final do mês. Se não houver sessão, proponho a elaboração de
um ofício e passo aos senhores vereadores, para fazermos por
ofício, não tem expediente em sessão extraordinária? Não tem,
não é?! Então teremos de fazer por ofício e encaminharemos
esse pedido até o final desta semana, peço para que vocês
analisem, se quiserem assinar em conjunto esse pedido. Quero
também parabenizar Vereadora Sonia, pelo projeto da Frente
contra as drogas, quero dizer que também fico satisfeito de têla no Cidadania, ela que possui várias proposituras, várias
lutas, me orgulho de tê-la agora como companheira do
Cidadania e a parabenizo por essa Frente Parlamentar, sei de
seu trabalho junto a esse assunto, que é tão difícil, já falei
sobre ele várias vezes aqui e merece, realmente, destaque nas
políticas públicas municipais. É um trabalho muito sério que a
Câmara poderá realizar a partir de agora por meio dessa
Frente. Obrigado”. Com a palavra, Vereador Jorge Setoguchi:
“Boa noite a todos e a todas, quero agradecer aos nobres pares
pela aprovação do Requerimento N.º 151/2020, em que peço
estudo para instalação de iluminação na SP-147, mais
conhecido antigamente por rodovia que vai para Itapira, que
cruza indo para Martim Francisco. Alguns munícipes
reclamaram sobre essa travessia no período da noite, porque o
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local é escuro e o pessoal estava com receio por conta de
assalto, estupro, sendo esse um sério problema e com isso
atendendo ao pessoal do Planalto, do Floresta e dos que
moram do outro lado da estrada de Itapira, pois, o pessoal que
precisa vir à cidade, ou ir para esses bairros citados, que
andam de bicicleta, ou a pé, precisam da iluminação para
evitar os problemas futuros. Quero dizer também sobre a
Comissão Processante, formada por mim, Vereador
Magalhães e Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros,
instituída nesta Casa em decorrência da “rachadinha”. A
Comissão recebeu um mandato de segurança, expedido pela
Juíza da Segunda (2ª) Vara Cível de Mogi Mirim, Dra.
Fabiana Garcia Garibaldi, suspendendo nossos trabalhos em
1º de abril, com isso, nossa Comissão ficou suspensa, porém,
o prazo de validade para nossa Comissão é decadencial, ou
seja, o prazo venceu no dia 14 de maio, se chegou à conclusão
ou não, a Comissão deixa de existir, não há como adiar ou
suspender o prazo. Com isso, infelizmente, os trabalhos de
nossa Comissão Processante prejudicaram-se e a alegação de
Dra. Fabiana foi pelo problema de proporcionalidade
partidária, em que infringimos esse item da lei, recorremos ao
Tribunal de Justiça, do estado de São Paulo, sem êxito,
recorremos também ao STF - Supremo Tribunal Federal - o
qual ainda não deu seu parecer. Com isso, a Comissão fica
suspensa e não pode finalizar o procedimento, porque foi
suspensa pela juíza, assim que voltarmos e ela der o seu
parecer, a Comissão volta simplesmente para encerrar
finalmente o trabalho da Comissão Processante. Devido a
influência da justiça, por meio de Dra. Fabiana, nossos
trabalhos foram prejudicados, boa noite a todos e obrigado”.
Fez uso da palavra, Questão de Ordem, o Vereador
Cristiano Gaioto, solicitando, ao Presidente da Câmara, que
consultasse os nobres pares, a fim de remeter requerimento, na
presente data, modificando a sessão ordinária de segundafeira, para ser realizada na terça-feira, o que foi submetido à
votação, pelo presidente, e aprovado, por unanimidade dos
vereadores presentes. Com a palavra, Vereador Luís Roberto
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Tavares: “Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, pessoal
da imprensa e aos que nos assiste pela internet. Por meio de
uma indicação, solicitei à Secretaria de Saúde e ao Comitê de
Gestão do Combate ao Covid-19, a realização de teste em
massa, pois hoje eles são feitos no pessoal da saúde, por isso
solicitamos aos pacientes suspeitos, no município, porque não
podemos deixar que o Corona Vírus avance, temos verbas
para isso, o município receberá o valor de R$ 10 milhões, é o
momento de prevenção, assim, realizar o teste em massa será
melhor. No início do final de semana, em Mogi Mirim, o
número de pessoas contaminadas dobrou, hoje, conversando
com uma amiga, empregada doméstica de uma família, em que
praticamente cinco pessoas estão contaminadas pelo vírus,
falando-se de uma família inteira, esse é um dos fatos que
levou a cidade a dobrar o número de contaminados, nesse final
de semana. Gerson falou sobre a flexibilização e amanhã
estarei em reunião com o pessoal da igreja católica, há
também uma conversa avançada com o pessoal da igreja
evangélica, para propor a flexibilização à prefeitura e ao
Comitê, pois o pessoal das academias fizeram o protocolo,
assim como o pessoal ligado a parte de estética, como
cabeleireiro, pedicure e manicure, o pessoal também está em
movimento e estão bem flexibilizados, a população quer
trabalhar, rezar, orar, fazer ginástica, enfim, ela quer viver e
do jeito que está, o pessoal não trabalha, não fica em casa e
torna-se difícil para todos, o pessoal quer a melhoria na
qualidade de vida. Lamento a morte do Deputado Luiz Lauro,
lembro-me do dia que estivemos em Brasília e protocolamos
em seu gabinete o valor de R$ 10 mil para a saúde e mais
coisas, o fizemos em quase todos os gabinetes dos deputados,
tirando um ou outro que não tenho muito interesse, porém,
protocolamos com a maioria dos deputados paulistas. Lembrome da equipe de Luiz Lauro, nós em sua sala, fazendo foto,
conversando e ele nos esperando no Plenário, lamentamos,
porque quando um deputado tem assessor, não deixa de ser
uma família, então, meus pêsames e sentimentos ao gabinete e
à família do deputado. Lembrando, senhores vereadores, que a
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Rua 15 “Milton da Silveira Pedreira”, do Parque das
Laranjeiras, nesta semana receberá 16 postes, ampliando a
rede de iluminação de energia e iluminação pública, é um
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta -, realizando entre o
Loteamento Boa Vista, prefeitura e Ministério Público, quem
for para o Vergel, toda a Rua 15, do Parque das Laranjeiras,
será toda asfaltada e asfaltada. Sobre a paralização da obra do
Parque das Laranjeiras, amanhã deverá ocorrer a assinatura do
acordo entre a Empresa Simoso e a prefeitura e quarta-feira
deverá iniciar, se Deus quiser, a retomada das obras no Parque
das Laranjeiras. Boa semana a todos”. Como a próxima
oradora, Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros,
desistisse da palavra, ocupou lugar, na tribuna, o Vereador
Moacir Genuário: “Boa noite, vereadores e vereadoras,
público presente, Flávio, pessoal da internet, que nos assiste
em casa. Jorge, quero primeiramente iniciar minha fala a
respeito do processo que a Comissão Processante
praticamente foi desfeita, em meu ponto de vista, o maior
culpado tem nome, é o Departamento Jurídico da Câmara,
com Dr. Fernando, ele veio aqui no momento e nos garantiu a
maneira como foi composta, por isso o maior culpado pela
Comissão, hoje, é o Dr. Fernando, em meu ponto de vista,
logicamente que o Ministério Público também não ajuda em
nada, pois, há quanto tempo tivemos problemas com o exprefeito e que até hoje não deu em nada?! Tudo o que chega
até lá a resposta é que “não há prova, não há o que fazer”, por
isso não temos respaldo do Ministério Público daqui de Mogi
Mirim, já não tivemos anteriormente e agora muito menos.
Seria muito simples ver a situação da Câmara, esta com desejo
de que as coisas se esclareçam, lógico que ela tem direito e
tem motivo para fazer o que fez, porém, não temos, é uma
retaguarda do Ministério Público para resolver as questões no
Município de Mogi Mirim, como já tivemos a vida do exPrefeito Gustavo Stupp, que até hoje não investigaram e não
se deu em nada, sabemos tudo o que aconteceu, mas, nada
provou-se. Vê-se que não é apenas o Ministério Público, o
Supremo Tribunal Federal (STF) também vetou que o
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Governo Federal utilizasse os hospitais militares, todos eles
colocaram-se a disposição para ajudar no combate ao Covid19 e o STF vetou essa possibilidade, você quer fazer algo,
assim como o governo, mas quando chega nas mãos dos
juízes, promotores, magistrados, sempre temos esta
dificuldade, de resolver os problemas, estes sempre
prejudicam não apenas o andamento da Câmara, como
também a própria população, que também quer uma resposta
para essa situação. Sabemos o trabalho que foi realizado das
Comissões, das CPIs - Comissões Parlamentares de Inquéritos
- da equipe da Comissão Processante, ainda em meu ponto de
vista, continuo a afirmar que o maior culpado é o Dr.
Fernando, do Departamento Jurídico da Câmara. Com relação
as queimadas, Gebê, há um caso que tento orientar a pessoa,
que limpou o terreno, passou o trator, no outro dia foram até lá
e atearam fogo, multaram-na, ela fez um Boletim de
Ocorrência e até hoje a prefeitura não a respondeu, mesmo
fazendo boletim de ocorrência, dois protocolos e até hoje
espera resposta, sabendo que não foi ela quem ateou fogo,
tanto é que realizou a ocorrência. Quando ocorre incêndio às
margens das rodovias, principalmente da 340, temos também
de responsabilizar a Renovias, não se faz nada, deve haver
medidas e punições para todos, nós punimos o responsável
pelas queimadas, mas temos também de punir principalmente
o pessoal da Renovias, não é esta quem ateia o fogo, é a
pessoa que passa e joga ponta de cigarro, o que causa a
queimada, sendo este o caso ocorrido com a senhora, que foi
multada, inclusive, em sua dívida ativa, na última vez que vi,
estava em R$ 12 mil, sem uma solução, por isso acho que
precisa, realmente, de uma lei para todos. Com relação as
igrejas e o protocolo, a exemplo, Zé Roberto, cabeleireiro,
protocolou junto ao gabinete e diariamente converso com
Guto quanto a esse sentido, porque vemos que algumas
cidades estão em funcionamento, embora sem a permissão das
prefeituras, a exemplo a cidade de Mogi Guaçu, próprio Guto
disse-me que conversou com o prefeito e segundo ele não deu
autorização e as igrejas evangélicas se comprometem a
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diminuir os cultos, ao invés de fazerem um, fazem três no
final de semana, diminuindo a presença. Guto está ciente e
cobramos muito nesse sentido, para que seja mais flexível
para as igrejas evangélicas e católicas, para que aumente a
quantidade de culto, no final de semana, exemplo, a Missão
Paz em Vida, que realiza apenas um, teria de realizar um no
período da manhã, o outro a parte e por fim um no período da
noite, para dividir a população, para que não nos distanciemos
de nossa fé, de nossa religião, porque, em um momento como
este, temos de buscar a presença de Deus, para que seja
consolado nos momentos difíceis em que vivemos, não é
apenas Mogi Mirim, é o Brasil, o mundo, as nações. Ontem
ouvi que crianças de até dez anos já se contaminaram pelo
Covid-19 e recuperaram-se, mas agora voltaram com outro
tipo de doença e indo a óbito, as consequências dessa doença
será drástica para nós todos”. Com a palavra, Vereador
Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, membros
da Mesa, caros senhores vereadores, público de Mogi Mirim
que nos assiste, boa noite. Quero passar uma situação para os
senhores e para o público, para o povo de Mogi Mirim,
anunciou-se hoje a previsão de Produto Interno Bruto (PIB)
para o Brasil, para este ano de 2020, algo em torno de 5,12%
negativo. Em 2019, um ano ruim, com 13 mil desempregados,
estávamos com um PIB positivo de 1,1%, a crise que se
aproxima, se esse PIB realmente se consolidar, será sem
precedentes, uma estimativa de que chegamos a 16 milhões de
desempregados em nosso país, 4,65 de PIB negativo em
relação ao ano passado e já vejo isso acontecer, porque muitas
empresas não querem aderir ao plano do Governo, uma vez
que ele pegue o dinheiro, ele fica amarrado e não pode
demitir, hoje o empresário está entre a cruz e a espada, pois
não tem visão de futuro, do que poderá acontecer. Assim, sete
estados promovem essa baderna em nosso país, pois os que
são desenvolvidos investiram em testes, “olha, você já fez o
teste, já teve Covid e desenvolveu anticorpos, vai trabalhar”,
falo então para vocês que existe tipos de liderança e acho que
o camarada, para ser governador do Estado de São Paulo, ou
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para ser prefeito do Estado de São Paulo, tinha de ter, no
mínimo, um curso de liderança, pois, Sr. João Dória dizia-se
“workaholic”, mas olhem o que ele promove no Estado de São
Paulo: três mil respiradores, comprados da ordem aproximada
de R$ 552 milhões, se ele comprou no preço que pagaram de
R$ 184 mil cada, entregaram 150, sabem o que acontecerá?
Aquilo que sempre acontece: não entregarão, cairá no
esquecimento e o povo que se dane. Para os senhores terem
ideia, nos primeiros dois meses deste ano, o Brasil esteve com
330 mil casos de dengue, pessoas que vieram a óbito, hoje, a
imprensa maquiavélica, a Rede Globo, maquia os números,
joga tudo e a população acredita, porém, a crise que se
aproxima é sem precedentes, o menino Bruno Covas, que é de
meu partido, mas tenho de falar, totalmente descapacitado
para exercer a função que lhe compete, esse rodízio de par e
ímpar foi a maior decepção para a população, jogando todo
mundo nas estações do metrô, dentro de ônibus, ou seja, a
intenção era promover a contaminação da população?!
Estabelecer uma crise no estado de São Paulo absurda, quero
ver como fica a situação no dia 1º de junho, se isso for
prorrogado, acontecerá o que já está, com muitas empresas
fechando as portas, Franca demitiu um mundo de pessoas das
empresas de calçados, assim como empresas de Mogi Mirim,
não tem como dar férias coletivas porque não tem mais prazo
e começarão a demitir. Um governador louco, um prefeito de
São Paulo louco e a população pagará por isso. Muito
obrigado, senhor presidente”. Cumprida dita providência, o
Presidente deu ciência à Casa e submeteu à apreciação do
Plenário, com base nos artigos 104, combinado com o 156,
inciso III do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Mogi Mirim, o Requerimento N.º 155/2020, de postergação
da sessão ordinária, do Vereador Cristiano Gaioto, do dia 25
de maio para o dia 26 de maio de 2020, às 18h30, em virtude
da provável antecipação do feriado estadual de 09 de julho
para, o dia 25 de maio do presente ano, pedido que foi
aprovado, unanimemente, pelos vereadores presentes. Como
não houve mais oradores inscritos para falar em “Explicação
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Pessoal”, o Sr. Presidente determinou fosse guardado um
respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento dos
senhores Deputado Luiz Lauro Filho, Ex-Governador Laudo
Natel e Claudio Hermínio Bueno. 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
21h54 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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