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          ATA DA TERCEIRA (03ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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 

Terceira (03ª) 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 14 de fevereiro 

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), 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 
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106, da citada Resolução, convidou o Vereador Tiago César 

Costa para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. 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 61/2020, de 

Justificativa de Falta, por doença, conforme atestado médico 

anexo, do Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior, para a segunda 

(02ª) sessão ordinária, do quarto ano da décima sétima 

legislatura, programadas para a presente data (10 de fevereiro 

de 2020), pedido que foi submetido a votos, pelo presidente, e 

aprovado, unanimemente, pelos vereadores presentes. Posto 

isto, a sessão foi suspensa às 18h38, para cumprimento do 

disposto no Requerimento nº 57/2020, de autoria da 

Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, que solicitou ao 

Senhor Silvio Cesar Esperança, Gerente na Secretaria de 

Obras, Habitação Popular, para explicar os contratos de 

execução de obras e serviços de substituições do sistema de 

iluminação pública existentes em várias praças. Após o 

cumprimento do disposto, a sessão foi reaberta, às 19h22 e, 

cumprida dita providência, dando por iniciada a parte 

reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.  Presidente, na 

sequência, deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte 

matéria: 1. Projeto de Lei nº 17, de 2020, de autoria do 

Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, acompanhado 

de Mensagem nº 005/2020, datada de 07/02/2020, objeto do 

Ofício nº 005/2020, de igual data, “dispondo sobre a abertura 

de crédito adicional especial, no valor de R$ 300.000,00”; (ao 

exame das Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º 

do Regimento Interno); 2. Projeto de Lei nº 19, de 2020, de 

autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, 

acompanhado de Mensagem nº 006/2020, datada de 

12/02/2020, objeto do Ofício nº 006/2020, de igual data, 

“dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial, no 

valor de R$ 5.000,00”; (ao exame das Comissões 

Permanentes); 3. Projeto de Lei nº 16, de 2020, de autoria do 
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Vereador Marcos Antônio Franco, “dando denominação 

oficial de “SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA” à Rua 

projetada 01 do loteamento “DOMÊNICO BIACHI”; (ao 

exame das Comissões Permanentes); 4. Projeto de Lei nº 18, 

de 2020, de autoria do Vereador Moacir Genuário, 

“instituindo o Programa Municipal de Cuidados para Pessoas 

com Fibromialgia, e dá outras providências”; (ao exame das 

Comissões Permanentes); 5. Projeto de Lei nº 20, de 2020, de 

autoria do Vereador Presidente Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino e outros, “estabelecendo e regulamentando, no 

âmbito de Município de Mogi Mirim, sanções e medidas 

referentes a eventos envolvendo trânsito de animais de grande 

porte em vias públicas (Romarias e Cavalgadas) e dá outras 

providências”; (ao exame das Comissões Permanentes). Ainda 

com os Ofícios nºs 005 e 006/2020, o Sr. Prefeito Carlos 

Nelson Bueno solicitou fossem os Projetos de Lei nºs 17 e 

19/2019 apreciados em Regime de Urgência Especial, 

conforme previsto no Artigo 54 da Lei Orgânica – LOM de 

Mogi Mirim. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores os seguintes 

REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados 

pela Casa): Requerimento Nº 53/2020 - Assunto: REITERO 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTIVO SOBRE A 

POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DOS CARGOS 

ADMINISTRATIVOS COM EQUIPARAÇÃO SALARIAL 

PERTENCENTE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL E DO SAAE, JÁ SOLICITADAS VIA 

REQUERIMENTOS N.º 169/2017, E 38/2019 E 480/2019 

DESSA CASA E PELOS PRÓPRIOS SERVIDORES 

ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

12062/2019. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. 

Requerimento Nº 59/2020 - Assunto: Requer ao Prefeito, por 

meio da secretaria competente, informações sobre o projeto 

acerca da reforma/padronização dos pontos de ônibus na 

cidade. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. 

Requerimento Nº 60/2020 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio da secretaria 
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competente, relatório com informações sobre a quantidade de 

pessoas que aguardam as cirurgias eletivas e outras, 

especificando as especialidades médicas e o tempo médio de 

espera para cada especialidade. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Requerimento Nº 61/2020 - Assunto: REQUEIRO O 

AFASTAMENTO DO VEREADOR NA SEGUNDA (2ª) 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE 

FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ATESTADO MÉDICO 

EM ANEXO, COM BASE NOS ARTIGOS 81, I, “A”, 156, I, 

167, PARÁGRAFO 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 276/2010, DO 

VIGENTE REGIMENTO INTERNO. Autoria: GERSON 

LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 62/2020 - Assunto: 

REQUEIRO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (CDHU) QUE REALIZE LIMPEZA NAS CASAS 

COM PENDENCIAS JUDICIAIS LOCALIZADAS NO 

BAIRRO EUGÊNIO MAZON. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Requerimento Nº 63/2020 - Assunto: 

REQUEIRO AO MINISTÉRIO PUBLICO DE MOGI MIRIM 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DO ANDAMENTO 

PROCESSUAL DA AÇÃO A RESPEITO DAS CASAS DO 

EUGÊNIO MAZON (CDHU). Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Requerimento Nº 64/2020 - Assunto: REITERO 

A INDICAÇÃO Nº673/19 SOLICITANDO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 

ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE 

A PODA DE ÁRVORE NA RUA PROFESSORA NELY 

BATISTA FERNANDES N°507 - JARDIM DO LAGO - EM 

FRENTE AO CRAS LESTE. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Requerimento Nº 65/2020 - Assunto: Requer ao 

Prefeito, por meio da secretaria competente, informações 

sobre a possibilidade de atendimento do pedido feito por meio 

da Indicação de nº 102/2019 Autoria: GERALDO VICENTE 

BERTANHA. Requerimento Nº 66/2020 - Assunto: REQUER 

INFORMAÇÃO AO EXMO. SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO, POR MEIO DE 

SUA SECRETARIA COMPETENTE SOBRE ADOÇÃO DA 
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RESOLUÇÃO DO COFEN Nº 588/2018 QUE TRATA DO 

TRANSPORTE DE PACIENTES. Autoria: MARCOS 

ANTONIO FRANCO. Requerimento Nº 68/2020 - Assunto: 

REQUEIRO QUE OFICIE O SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A 

POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO 

LICITATÓRIO DESTINADO À EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL DOS BOXES DESOCUPADOS NA 

RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA COMÉRCIO E 

PRESTADORES DE SERVIÇOS. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 69/2020 - Assunto: 

SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR, 

CONFORME ABAIXO-ASSINADO ANEXO AO 

PRESENTE REQUERIMENTO, PROVIDÊNCIAS PARA 

QUE SEJA FEITA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NO DISTRITO INDUSTRIAL LUIZ TORRRANI, 

DISTRITO INDSUTRIAL II, MOGI-MIRIM/SP. Autoria: 

ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. Requerimento Nº 

70/2020 - Assunto: REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO DR. 

CARLOS NELSON BUENO, INFORMAÇÕES SOBRE 

ÁREA DESOCUPADA NA AVENIDA HUMBERTO 

BARROS DE FRANCO NO JARDIM INOCOOP. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Requerimento Nº 71/2020 - 

Assunto: REQUEIRO A CONCESSIONÁRIA INTERVIAS 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 

DISPOSITIVO DE ACESSO A AVENIDA ADIB CHAIB – 

SP 147. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Requerimento Nº 

72/2020 - Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Carlos Nelson 

Bueno, por intermédio da secretaria competente, relatório com 

informações sobre a quantidade de escolas e creches que 

foram feitas as manutenções nas férias, informando nome da 

escola ou da creche e tipo de serviço que foi executado. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 73/2020 
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- Assunto: Requer ao Prefeito, por meio da secretaria 

competente, que preste informações sobre a contratação de 

médicos para as UBSs, conforme citadas a seguir. Autoria: 

GERALDO VICENTE BERTANHA. Na sequência, o Sr. 

Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do 

Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação Nº 114/2020 - Assunto: 

INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL 

COMPETENTE QUE REALIZE SERVIÇOS DE TAPA 

BURACO NA PRAÇA LUCINDA BRASI BRANDÃO, 

ESQUINA COM A RUA HUMBERTO BARROS FRANCO - 

BAIRRO DO INOCOOP. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Indicação Nº 116/2020 - Assunto: INDICO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO ARQUITETO 

CALOS NELSON BUENO, PARA QUE SEJA INSTALADO 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLICITANDO INSTALAÇÃO 

DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA 

ADOLFO MORATO EM FRENTE A TRAVESSA CARLOS 

TARASCHI NO ATERRADO. Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 117/2020 - Assunto: 

SOLICITO AO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 

CARLOS NELSON BUENO, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA DE SAÚDE, INFORMAÇÕES REFERENTE 

A FALTA DE MÉDICO CLÍNICO GERAL NA UBS “JOSÉ 

ANTONIO SEIXAS PEREIRA”, BEM COMO QUE SEJA 

PROVIDENCIADA A CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE 

MÉDICO CLÍNICO GERAL NA REFERIDA UBS, 

LOCALIZADA NO BAIRRO SEHAC. Autoria: MOACIR 

GENUARIO. Indicação Nº 118/2020 - Assunto: Indico ao 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através das 

Secretarias competentes informações sobre a possibilidade em 

realizar Convênio/Parceria e ou auxílio com Instituição de 

cuidados com a saúde mental. Autoria: FABIO DE JESUS 

MOTA. Indicação Nº 119/2020 - Assunto: Indica ao Sr. 

Prefeito Municipal, por meio da secretaria competente, que 

promova a recuperação/reforma do ponto de embarque e 
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desembarque de ônibus localizado perto da Rede Lucy 

Montoro. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. 

Indicação Nº 120/2020 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, através da Secretaria competente que, 

providências a troca de lâmpadas queimadas na Rua Mauro 

Maretti, em frente ao nº 199 e 209/ Bairro Parque das 

Laranjeiras. Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. 

Indicação Nº 121/2020 – Assunto: SOLICITA AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL ESTUDOS PARA 

IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS ELEVADAS NA RUA 

SENADOR JOSÉ BONIFÁCIO PROXIMO AO Nº 07. 

Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. Indicação Nº 

122/2020 - Assunto: INDICO AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE JUNTO AO 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, MELHORIAS E 

MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL– EMEB 

“PROFª CLEUSA MARILENE VIEIRA DE MELLO”. 

Autoria: ANDRÉ ALBEJANTE MAZON. Indicação Nº 

123/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA DAS MARGENS DA RUA 

HELENA VELOSO DURAES, NO PARQUE DAS 

LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 124/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO NA RUA HELENA 

VELOSO DURAES, NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

125/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

PROFESSORA NELLY FERNANDES NO JARDIM DO 

LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

126/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

SILVIO BRUNIALT, NO JARDIM CARLOS GOMES. 
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Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

127/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO REPAROS NO MEIO FIO DA 

RUA VEREADOR ESTANISLAU DIAS, NO JARDIM DO 

LAGO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

128/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO PODA DE ARVORE LOCALIZADA NA 

RUA ALCINDO PISSINATI, NO EUGÊNIO MAZON 

(CDHU). Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 129/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO NA COBERTURA DO 

ABRIGO DE ÔNIBUS LOCALIZADO NA AVENIDA DA 

SAÚDE. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

130/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA 

GOYTACAZ, NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 131/2020 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS 

NA AVENIDA DR. JOÃO AVANCINI, NO MOGI MIRIM 

II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

132/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA DA ÁREA E MANUTENÇÃO NO 

PARQUE INFANTIL, NO EUGÊNIO MAZON (CDHU). 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

133/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO A REMARCAÇÃO DA PINTURA DE 

SINALIZAÇÃO DE SOLO NO EUGÊNIO MAZON 

(CDHU). Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 134/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 
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REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS TRAVES NA 

QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB ANA ISABEL DA 

COSTA FERREIRA, NO SEAC. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 135/2020 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno através da Secretaria competente, para que seja feita a 

verificação da residência localizada na Rua Eduardo Paiva 

Chaib, número nº97, Linda Chaib. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Indicação Nº 136/2020 - Assunto: Indica ao Sr. 

Prefeito Municipal, por meio da secretaria competente, que 

implante lombadas ou algum dispositivo de segurança nas 

ruas e avenidas citadas a seguir. Autoria: GERALDO 

VICENTE BERTANHA. Indicação Nº 137/2020 - Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos 

Nelson Bueno por intermédio da Secretaria competente, para 

que seja feito manutenção nos postes de iluminação 

localizados na Rua Santa Luzia, próximo ao número 80, Santa 

Luzia. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 

138/2020 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio da 

Secretaria competente, para que seja feito manutenção nos 

postes de iluminação localizados na Rua Tenente José 

Valpassos Viana, SEHAC. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Indicação Nº 139/2020 - Assunto: Solicito ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson Bueno, através da 

Secretaria competente para que providencie asfalto na rua 

Primo Dester no Jardim Guaçu Mirim. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Indicação Nº 140/2020 - Assunto: 

Solicito ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Arquiteto Carlos 

Nelson Bueno, através da Secretaria competente para que 

providencie recapeamento asfáltico na rua Antonio Pio Brito 

no Jardim Guaçu Mirim. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Indicação Nº 141/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA 

ANTONIO PIO BRITO, LOCALIZADA NO BAIRRO 
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JARDIM GUACU-MIRIM. Autoria: JORGE SETOGUCHI. 

Indicação Nº 142/2020 - Assunto: INDICO AO EXECUTIVO 

MUNICIPAL, PARA QUE JUNTO A SECRETARIA 

COMPETENTE PROVIDENCIE O CONSERTO DA 

CALÇADA DA PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 

NESTA CIDADE. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER 

DE BARROS. Indicação Nº 143/2020 - Assunto: SOLICITO 

AO EXECUTIVO MUNICIPAL OPERAÇÃO TAPA 

BURACO NA RUA AZIZ LIAN, NESTA CIDADE. Autoria: 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 

144/2020 - Assunto: SOLICITO AO EXECUTIVO 

MUNICIPAL MELHORIAS PARA A LOMBADA, 

LOCALIZADA NA RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 

PRÓXIMO AO Nº 312. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Indicação Nº 145/2020 - Assunto: 

SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE 

ATRAVÉS DE SUA SECRETÁRIA COMPETENTE 

DETERMINE O “SERVIÇOS DE ERRADICAÇÃO DE 

ARVORE SECA” DA PRAÇA PREFEITO JAMIL BACAR, 

ONDE ESTÁ LOCALIZADO O BOSQUE DE MARIA, NO 

RESIDENCIAL PARQUE MURAYAMA II. Autoria: 

GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR. Indicação Nº 146/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA RUA CONDE DE PARNAÍBA, 

LOCALIZADA NO CENTRO. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Indicação Nº 147/2020 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno por intermédio da Secretaria competente, para que seja 

feito limpeza e manutenção em todas as escolas e creches, 

principalmente nas calhas dos telhados, devido ao avanço da 

dengue. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 

148/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

PROIBIDO JOGAR LIXO NAS VIELAS DO MOGI MIRIM 
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II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

149/2020 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 

PROIBIDO JOGAR LIXO NO CANTEIRO CENTRAL AO 

LADO DA EMEB ALFREDO BERGAMO (CAIC). Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 150/2020 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO A LIMPEZA E O 

DESASSOREAMENTO DA TUBULAÇÃO DO LAGO DO 

VERGEL. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 151/2020 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria 

de Trânsito e Secretaria de Obras, Habitação e Serviços: 

providências urgentes e imediatas para implantação de 

lombada ou lombo faixa na Avenida 22 de Outubro, altura do 

número 1.604, Centro. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Indicação Nº 152/2020 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Prefeito Municipal 

Carlos Nelson Bueno, através da Secretaria de 

Saúde/Vigilância Epidemiológica, providência para vistoriar 

imóvel fechado, tendo em vista inúmeras solicitações dos 

moradores por suspeita de foco de dengue em piscina. 

Autoria: MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO. Indicação Nº 153/2020 - Assunto: Indica ao Sr. 

Prefeito Municipal, por meio da secretaria competente, que 

seja feita a demarcação de vagas destinadas aos idosos e 

deficientes para atender usuários da UBS do Santa Clara. 

Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA. Neste ponto, 

fez uso da palavra o Vereador Geraldo Vicente Bertanha, 

solicitando, Votação em Bloco das moções, o que foi 

aprovado, unanimemente, pela Casa. Ato contínuo, o 

Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 

Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa 

(aprovadas pela Casa): Moção Nº 34/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS 

JOVENS EMPRESARIOS FAUCIELHO INÁCIO E 
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EDIRLEI SILVEIRA PROPRIETARIOS DO AKAZUMY 

SUSHI BAR, INAUGURADO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 

2019 EM MOGI MIRIM. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR. Moção Nº 35/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, 

COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO 

DA SENHORA DORALICE LAURIANO DA SILVA, 

OCORRIDO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. Autoria: 

FABIO DE JESUS MOTA. Moção Nº 36/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO 

PELO FALECIMENTO DA PEQUENA HELOÁ VITÓRIA 

CONSTÂNCIO, OCORRIDO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 

2020. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 37/2020 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO SENHOR 

GERALDO DE ANDRADE, CONHECIDO COMO 

“PINGO”, OCORRIDO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 38/2020 - 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

PELA CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO E POSSE DA 

XXVIII GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLEIA 

LUZES DA SABEDORIA Nº 24, DA ORDEM 

INTERNACIONAL DO ARCO ÍRIS PARA MENINAS. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI. Moção Nº 39/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR AGENOR AUGUSTO 

SETIN, OCORRIDO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 

Moção Nº 40/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR LUIZ GUIDINI, OCORRIDO DIA 08 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. Moção Nº 41/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM A 

DIREÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL 

VENÂNCIO QUE COMPLETOU 120 ANOS DE 

FUNDAÇÃO, NO ÚLTIMO DIA 13 DE FEVEREIRO. 

Autoria: MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. 
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Moção Nº 42/2020 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PELA POSSE DA 

NOVA DIRETORIA DA COOPERATIVA DE 

ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 

DE MOGI MIRIM (CEMIRIM). Autoria: JORGE 

SETOGUCHI. Moção Nº 43/2020 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR COM UM “MINUTO DE SILÊNCIO” PELO 

FALECIMENTO DA SENHORA MARIA APARECIDA 

CHOQUETTA TAGLIAFERRO, OCORRIDO NO DIA 

05/02/2020 EM MOGI MIRIM Autoria: GERSON LUIZ 

ROSSI JUNIOR. Moção Nº 44/2020 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM AS JUDOCAS 

MOGIMIRIANAS, AS GÊMEAS LARISSA E RAYSSA 

SANTOS PELOS EXCELENTES RESULTADOS 

ALCANÇADOS NO ANO DE 2019. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Moção Nº 45/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS COM O 

JUDOCA MOGIMIRIANO ENZO HENRIQUE DE 

MIRANDA SILVA PELOS EXCELENTES RESULTADOS 

ALCANÇADOS NO ANO DE 2019. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Moção Nº 46/2020 - Assunto: Moção 

de Aplausos aos nossos Bombeiros Municipais pelo resgate 

que salvou a vida de uma pessoa após acidente na estrada da 

Cloroetil, na última terça-feira (11). Autoria: MANOEL 

EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. A seguir, o 

Sr. Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 044, 045, 046, 

047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 

059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 

071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, datados 

de 18, 19, 20 e 27 de fevereiro de 2020, todos subscritos pelo 

Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, José Augusto 

Francisco Urbini, respectivamente, respondendo a respeito da 

Indicação nº 006/2020; Indicação nº 007/2020; Indicação nº 

060/2020; Indicação nº 062/2020; Indicação nº 071/2020; 

Indicação nº 017/2020; Indicação nº 018/2020; Indicação nº 

033/2020; Indicação nº 037/2020; Indicação nº 045/2020; 
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Requerimento nº 051/2020; Indicação nº 046/2020; Indicação 

nº 058/2020; Indicação nº 068/2020; Indicação nº 079/2020; 

Indicação nº 080/2020; Requerimento nº 024/2020; 

Requerimento nº 025/2020; Requerimento nº 036/2020; 

Indicação nº 055/2020; Indicação nº 004/2020; Indicação nº 

005/2020; Indicação nº 521/2019; Indicação nº 091/2020; 

Indicação nº 063/2020; Indicação nº 064/2020; Indicação nº 

065/2020; Indicação nº 066/2020; Indicação nº 803/2019; 

Indicação nº 010/2019; Indicação nº 070/2019; Requerimento 

nº 021/2019; Indicação nº 019/2019; Indicação nº 029/2019; 

Indicação nº 032/2019; Indicação nº 036/2019; Indicação nº 

081/2019; Indicação nº 103/2019, desta Edilidade; (arquive-

se, após dar ciência aos Senhores Vereadores interessados). 

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. Com a palavra, Vereador Cinoê 

Duzo: “Boa noite a todos, quero retornar ao assunto sobre a 

saúde pública de Mogi Mirim, mais precisamente na UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento, pois, todos os dias chegam 

reclamações, deixemos claro: os funcionários da UPA 

carregam o piano, tiram leite de pedra, fazem o possível e o 

impossível, e minha proposta, minha iniciativa, é para que seja 

reaberto o pronto socorro da Santa Casa de Mogi Mirim, 

assim desafogaria e teríamos dois pontos importantes: a UPA, 

para o atendimento da população da zona leste, com mais de 

30 mil habitantes, e a reabertura do pronto socorro, da Santa 

Casa, que atenderia as outras regiões, para que, assim, o 

atendimento da UPA ficaria melhor ainda, digo em referência 

aos funcionários, que realizam um trabalho excepcional. 

Precisa-se, urgentemente, contratar mais médicos, e esta 

necessidade de descentralizar o atendimento à população, 

descentralizar o caos que acontece na UPA, repito: se há 

dinheiro em caixa, por que não o aplicar na saúde, que é o 

ponto crucial deste governo?! A população está carente, está 

doente, está na UTI – Unidade de Terapia Intensiva. Parabéns 
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a todos os funcionários da UPA, que tiram leite de pedra, pois, 

o que falta, é ter uma nova unidade de atendimento à 

população e este seria no pronto socorro, sim, porque, desde 

quando foi fechado, luto para que seja reaberto, pois quem 

paga por isso, e paga muito bem, paga caro, é a população, 

consciência, senhor prefeito, passou da hora, saúde é o que 

interessa, o resto, não tem pressa, pode ter certeza disto. Boa 

noite e obrigado”. Com a palavra, Vereador Cristiano Gaioto: 

“Boa noite, senhor presidente, nobres pares, funcionários, 

pessoal que está acompanhando pela internet, hoje quero fazer 

uma saudação especial ao público, com o grande número, sei 

que a maioria é do Domênico Bianchi, o qual votaremos um 

projeto, hoje, e quero citar o nome do ex-Vereador Pires, pois, 

com certeza, tem grande participação na comunidade, como 

quando fui gerente de limpeza, sou prova de que Pires lutou 

muito por esse bairro. Senhor presidente, são somente dois 

minutos, porém, o que me traz nesta primeira fala, em certo 

ponto, vemos muitos condomínios, muitos loteamentos nas 

cidades e fiquei muito feliz com as contrapartidas, falei sobre 

isto ao final do ano passado, por ter ido para a reforma de 

creches, o que acho importante e vemos no Brasil a fora, com 

as notícias, as contrapartidas do próprio bolso de quem 

contrata e as vermos serem investidas em creches é algo muito 

importante, como, por exemplo, a creche do Aterrado é a que 

batalho há muito tempo e Sonia e eu tentamos colocar uma 

verba, porém, por falta de documentação do terreno não 

conseguimos, mas, felizmente, o prefeito realizou uma 

contrapartida com a  Construtora MRV, assim como a creche 

da Santa Clara, importante para a zona norte de nossa cidade, 

ela e a do Jardim Paulista, as que temos lá, será de grande 

valia para a população. Sonia e eu batalhamos, também, pela 

verba da creche da Vila Dias, sendo R$ 680 mil investidos e 

mais R$ 300 mil, que virá de emendas do Deputado Rafa 

Zimbaldi, esta emenda está em trâmite de liberação, mas o 

prefeito já se adiantou e acho que na quarta-feira sairá a 

publicação da licitação da creche, que ficará em um total de 

R$ 680 mil. Tanto eu, quanto Sonia, temos uma grata 
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satisfação, por termos dado nossa pequena contribuição, que, 

com certeza, desde o começo do mandato, de 2017, 

batalhamos por esta creche, da Vila Dias, pois procuramos 

alternativas, fomos até o Governo do Estado, com intermédio 

do Deputado Rafa Zimbaldi, que consegui essa verba, 

completada pelo Prefeito Municipal. A vocês, do Domênico 

Bianchi, um importantíssimo projeto que votaremos hoje, para 

vocês”. Com a palavra, Vereador Fábio de Jesus Mota: “Boa 

noite, senhor presidente, Mesa, nobres vereadores, vereadoras, 

público aqui presente e imprensa. Quero falar sobre uma 

indicação que fiz ao senhor prefeito, pois, infelizmente, as 

indicações não são lidas, e é uma indicação muito importante 

para a saúde pública. Hoje acontece um problema muito sério, 

em Mogi Mirim, com pessoas que precisam de tratamentos e 

passam por algum problema mental e infelizmente Mogi 

Mirim não tem nenhum local para acolher essas pessoas, hoje 

são poucas, em torno de cinco, ou seis pessoas, inclusive, uma 

família me procurou, dias atrás, porque um ente da família 

está internado em Itapira e está prestes a receber alta de um 

sanatório, mas não tem onde colocar essa pessoa, na cidade, 

por isso fiz um convênio, solicitando ao senhor prefeito para 

fazer um convênio em parceria com alguma entidade da 

cidade, ou em uma mais próxima à Mogi Mirim, para que as 

pessoas não tenham que se deslocar por muitos quilômetros 

para visitar essas pessoas. Conversei com Flávia Rossi, pois 

ela é a chefe da área da saúde, sobre esse problema, que 

estudará, junto com as áreas sociais, para ver se consegue 

realizar uma parceria para acolher essas pessoas, aqui, em 

nossa cidade. Quero agradecer ao público presente, o pessoal 

do Domênico Bianchi, que vem lutando há muito tempo por 

aquele bairro, que seja feita a infraestrutura e o asfaltamento, 

pois hoje votaremos o projeto e podem contar com o voto 

deste vereador. Boa noite, senhor presidente”. Com a palavra, 

Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Boa noite, senhor 

presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores 

vereadores, público presente, imprensa e internautas, quero, 

primeiramente, saudar o Sindicato dos Servidores Públicos, 
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que usará hoje a tribuna, para falar sobre o dissídio deste ano 

de 2020, e aproveitar para dizer que aprovamos, hoje, o 

Requerimento nº 53/2020, deixarei para explanar sobre esse 

requerimento durante a Tribuna Livre, do Sindicato, que já é 

um requerimento atribuído nesta Casa, desde 2017, por várias 

vezes, vejo que aqui há alguns funcionários, que lutam pela 

equiparação salarial do setor administrativo, contando com: os 

serviços administrativos, auxiliar e assistentes administrativos, 

que pedem a equiparação com oficial administrativo. Sei que 

faz parte da pauta do Sindicato, por isso deixarei para falar 

nessa oportunidade, mas saúdo os funcionários que estão aqui 

presentes. Quero fazer uma saudação à população, moradora 

do Domênico Bianchi, motivada pelo Ex-Vereador Pires, o 

qual também saúdo, a estar aqui, hoje, acompanhando a 

votação, que será mais tarde, pois infelizmente hoje temos 

uma pauta extensa, então, peço àqueles que puderem 

acompanhar e esperar para o momento da votação, tenho 

certeza que todos os vereadores também falarão sobre esse 

assunto, porém quero fazer uma saudação a vocês, para que 

aguardem a votação, quando for próxima a pauta de hoje”. 

Com a palavra, Vereador Jorge Setoguchi: “Senhor presidente, 

membros da Mesa, vereadores, vereadoras, público presente e 

internautas, boa noite a todos. Fiz uma moção à Cooperativa 

de Eletrificação e Desenvolvimento, da região de Mogi Mirim 

(CEMIRIM), esta cooperativa começou no ano de 1900, com 

objetivo de fornecer energia para o homem do campo, já que o 

governo não tinha condições de realiza-lo, assim, a 

cooperativa, bem administrada, está até hoje. No ano passado, 

passou de uma simples cooperativa, para permissionária de 

fornecimento de energia elétrica, fornecendo, hoje, para a área 

rural e para a área urbana, a exemplo a cidade de Holambra, 

fornecendo energia pela CEMIRIM. A ANEEL – Agência 

Nacional de Energia Elétrica, é quem realiza a fiscalização das 

permissionárias que fornecem energia elétrica e a Cooperativa 

CEMIRIM possui o índice de satisfação dos consumidores, 

mais alto que as permissionárias de grande porte, como a 

LEKTRO e a CPFL. Parabéns a CEMIRIM, por esta nova 
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administração, que tomou posse, conseguindo, realmente, 

realizar o objetivo em fornecer energia de qualidade a seus 

consumidores. Boa noite a todos e obrigado”. Com a palavra, 

Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite, senhor 

presidente, senhores vereadores e vereadoras, público presente 

e pessoal da internet. Hoje, gostaria de saudar, especialmente, 

aos moradores do Bairro Domênico Bianchi, da zona norte, de 

Mogi Mirim, parabeniza-los por essa conquista, pois todo 

bairro tem um sonho e todo morador, quando perguntado 

sobre o que gostaria que fizesse no bairro, logicamente, se 

perguntar para 100 moradores do bairro Domênico Bianchi, os 

100 responderão que gostariam de ter toda infraestrutura e 

regularização, é o que acontecerá, pois, a regularização está 

acontecendo e, se Deus quiser, o asfalto chegará. Meus 

parabéns, também, ao ex-vereador, e quem sabe, futuro 

vereador, Pires, que é também um grande lutador pelo bairro, 

quero parabenizar também aos moradores, por fazerem, no 

ano passado, em maio, um abaixo-assinado, o qual foi passado 

aos vereadores desta Casa e votado por todos, e que isto venha 

a fortalecer a iniciativa do prefeito em asfaltar o bairro, por 

isso, meus parabéns. Senhor presidente, um minuto é pouco 

para falar, porém, nem sei por onde começar, mas quero dizer 

que, na semana passada, votamos aqui a reabertura da UANA 

– Unidade de Atendimento Não Agendado, realizaremos uma 

reunião com o prefeito, para que fala a reabertura, pois há a 

necessidade que isto ocorra, principalmente agora com o 

problema da dengue, que está se alastrando na cidade e Mogi 

Mirim, infelizmente, é campeã na região, em números de 

ocorrências, inclusive, sobre este assunto, fizemos dois 

requerimentos, aprovados hoje, um direcionado ao Ministério 

Público, tratando sobre a ação que está parada, no Fórum de 

Mogi Mirim, referente as casas que estão paradas no CDHU – 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, pois, 

uma ação civil pública está parada há mais de 15 anos, e o 

outro requerimento enviei ao CDHU, porque é de obrigação 

deles em limpar aquelas casas. São estes os dois 

requerimentos que fizemos hoje e depois volto para falar sobre 
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o Parque das Laranjeiras e outros assuntos, como da Avenida 

Doutor João Avancini e se serei vice-prefeito ou não, falarei 

hoje sobre isto, um grande abraço a todos”. Como o próximo 

orador, Vereador Marcos Antônio Franco, desistisse da 

palavra, ocupou lugar, na tribuna, a Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros: “Senhores vereadores, sobre o 

questionamento que fiz à Secretaria de Serviços, acho que o 

Secretário de Serviços ainda está presente, assim como seus 

funcionários, fiz este seguinte questionamento, no início de 

2019: por que os veículos da iluminação pública não estão 

adesivados? Recentemente reiterei, assim como Vereador 

Fábio também, mas hoje ocorreu uma grande vitória: ele está 

totalmente adesivado, com: lateral, frontal, traseira, portas, 

porém, soube que há muita gente brava comigo, funcionários 

bravíssimos comigo, por que os funcionários estão bravos? 

Estão fazendo alguma coisa errada? Estão, com certeza, por 

que essa braveza comigo? Porque, dois turnos, horas extras, à 

noite, vou lá e mapeio o poste, mas não troco, vai então outra 

turma, no dia seguinte e aí está o desperdício, mas, é mais que 

isto, Vereador Fábio e Vereador Alexandre, abram os olhos 

com os dois, porque o jogo é desigual no PSDB – Partido da 

Social Democracia Brasileira, tem gente fazendo campanha e 

talvez os dois não voltem, mas, secretário entra. O jogo é 

bruto, Vereador Alexandre, preste atenção, abra os olhos, 

porque tem gente fazendo campanha. O recado está dado, 

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

noite aos vereadores da Mesa, vereadores, vereadoras, público 

presente, gostaria de cumprimentar os moradores do 

Domênico Bianchi, que se encontram aqui, os funcionários 

públicos, pois começará uma guerra para se ter um aumento 

satisfatório, hoje é o início e tenho certeza que esta Casa, 

ajudará os funcionários públicos, no que puder, acho que 

poderão contar com todos. O Domênico Bianchi, depois de 

um tempo, ganhará o asfalto, este o qual votaremos, acredito 

que todos votarão a favor, mas a luta desses moradores ainda 

continua, pela regularização do loteamento que ainda se 

encontra um pouco complicada, porém, nós, que participamos 
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da reunião, com o pessoal do Planejamento, cobramos a 

regulamentação do loteamento, para que sane todos os 

problemas de vocês e acabe o sofrimento desses anos todos. 

Sabemos que há vários vereadores trabalhando nesse sentido, 

como Pires, que abraça também há anos, e desejamos 

realmente que esse projeto, autorizando o prefeito a colocar 

asfalto, as guias e as redes de esgotos, já começará a facilitar. 

Hoje falou-se sobre a falta, Cinoê comentou, Gebe também 

colocou um requerimento e fiz uma indicação ao prefeito, para 

que o prefeito possa contratar médicos o mais rápido possível, 

porque vemos as faltas de médicos nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) e as condições precárias em que a população é 

atendida, por isso, realmente, em sua fala, Vereador Cinoê, e o 

requerimento do Vereador Gebe, vem junto com minha 

indicação de hoje, para que o prefeito possa, o mais rápido 

possível, sanar esses problemas, com relação a falta de 

médicos nas UBSs”. Com a palavra, Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães: “Senhor presidente, senhores membros 

da Mesa, caros senhores vereadores, público presente, povo de 

Mogi Mirim, boa noite. Hoje trouxe a esta Casa o 

Requerimento nº 69, e por meio deste, um abaixo-assinado, 

promovido pelos funcionários, pelos trabalhadores das 

empresas do Parque Industrial II Luiz Torrani, de Mogi 

Mirim, pedindo para que seja providenciada a iluminação de 

todo o Parque Industrial, tendo em vista a recorrente situação 

de roubo à mão armada, o que foi triste para mim ouvir o 

depoimento de um dos funcionários de uma empresa, dizendo 

que, durante muito tempo, trabalhando na empresa, quando 

conseguiu comprar uma moto e os ladrões, armados, na porta 

da empresa, o renderam e pegaram sua moto e desapareceram 

com ela. Aqui está o abaixo-assinado, apresentado hoje nesta 

Casa, em que requeiro e solicito ao Senhor Prefeito 

Municipal, para que providencie, por meio de sua secretaria 

competente, a instalação de iluminação pública em toda 

aquela região. Senhor presidente, 25 anos que trabalho com 

emprego, 25 anos que estou com o Grupo Potencial, em Mogi 

Mirim, todos sabem que minha grande preocupação é com o 
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emprego, que é o arrimo da família, e hoje, nesta Casa, dou 

continuidade sobre aquele assunto que falava na semana 

passada, a respeito da inteligência artificial e trouxe hoje a 

esta Casa algumas informações, que não dará tempo, mas 

continuarei abordando em minha segunda fala e falar sobre 

computadores, celulares, iPads, já não é mais tão importante. 

Na semana passada falei que, se fosse deputado federal, todos 

os dias, em minha fala, no Congresso Nacional, senhor 

presidente, para não extrapolar o andamento da sessão, 

interromperei e continuarei em minha próxima fala”. Com a 

palavra, Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Boa noite, 

presidente, Mesa, vereadores, público aqui presente, quero 

cumprimentar o pessoal que está hoje aqui, do Bairro 

Domênico Bianchi, e sei sobre a dificuldade que vocês passam 

no bairro e sei que a luta não é de hoje, também foi do nobre 

Vereador Pires, que lutou muito por vocês e por muitos anos, 

e vocês ainda não viram o asfalto naquele local. Não sei se 

vocês lembram, mas, em maio, de 2018, consegui fresado, 

junto a algumas empresas de rodovias, que foi colocado ali, 

para vocês, foi uma conquista minha, para amenizar o 

sofrimento de vocês naquele local, pois, sei que com a chuva, 

vocês sofrem com o barro, já no período de seca, vocês sofrem 

demasiadamente com a poeira, e hoje o que se votará aqui, é 

uma grande chance de mudança, quero dizer a vocês que, por 

diversas vezes, batalhei por emendas, batalhei por verbas 

estaduais e federais, para que agilizasse essa situação, parte de 

uma verba veio, sim, não pôde ser colocada diretamente no 

Domênico Bianchi, porém, em comprometimento com o 

prefeito, como aconteceu também em um departamento de um 

posto de saúde e de uma creche, parte da verba que foi 

colocada em um outro local, documentada, faz parte de minha 

conquista para o Domênico Bianchi, pois sei da imensa 

necessidade do local. Parabéns, acredito que hoje vocês sairão 

com uma notícia maravilhosa, Deus os abençoe e obrigada”. 

Com a palavra, Vereador Tiago César Costa: “Boa noite a 

todos, deixarei para falar sobre o Domênico Bianchi 

posteriormente, no projeto de lei e o que fiz para tentar ajudar 
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os moradores. Agora, falarei o seguinte para vocês: Mogi 

Mirim não pode viver com migalhas, falo isto porque, 

recentemente, o prefeito de Itapira foi denunciado pelo 

Ministério Público Federal, por envolvimento no cartel da 

merenda, em Mogi Mirim, o valor que foi retirado dos cofres 

públicos, com o cartel da merenda, com o atual Prefeito Carlos 

Nelson? Atualizado: R$ 50 milhões, está aqui, em minha mão, 

o processo que corre no Ministério Público Federal, as 

declarações na Polícia Federal, de Carlos Nelson Bueno, do 

funcionário que trabalhava na prefeitura daqui, de Mogi 

Mirim, falando que foi direcionado o edital de licitações, o 

que daria para fazer nas escolas e nas creches, hoje, com os R$ 

50 milhões, senhoras e senhores?! Foi um assalto aos cofres 

públicos, roubara as crianças e a merenda de Mogi Mirim, 

uma ação nojenta, depois explicarei a vocês o motivo de Mogi 

Mirim entrar nessa história de Itapira, porque Mogi Mirim foi 

investigada junto com Itapira, pelo Ministério Público 

Federal, estão aqui as declarações do Prefeito Carlos Nelson, 

Flávia Rossi, um funcionário da prefeitura, segundo ele um 

edital foi montado com o aval do atual prefeito, em 2012, o 

que é uma vergonha, na cidade de Mogi Mirim. Até quando 

nossas crianças viverão de migalhas? Reforma-se uma creche, 

mas dez ficam destruídas, reforma-se uma escola e 12 ficam 

arrebentadas, até quando aceitaremos esses prefeitos, sem 

vergonhas, em nossa cidade, que saquearam os cofres 

públicos, destruíram a educação, em Mogi Mirim, e ficaremos 

quietos? Não tem médico na Unidade Básica de Saúde (UBS), 

não tem médico em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 

não tem atendimento para o povo, com uma fila gigantesca e 

ainda estenderei o tapete para Carlos Nelson vir novamente e 

destruir o resto?! Nosso povo não precisa de migalhas, 

precisamos de justiça e política séria. Obrigado, senhor 

presidente, depois volto para complementar”. Com a palavra, 

Vereador Alexandre Cintra: “Excelentíssimo senhor 

presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores 

vereadores, público presente e imprensa, boa noite a todos. 

Boa noite a todos os moradores do Domênico Bianchi, bem-
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vindos à Câmara Municipal, e aos servidores públicos 

municipais, em nome de Davi Baroni, presidente, agradeço a 

presença de todos vocês. Na semana passada comecei alguns 

agradecimentos e uma prestação de conta do meu orçamento 

impositivo, que não consegui entregar, então, apenas quero 

dar continuidade a esse assunto e passar aos senhores, mas 

antes tenho que dizer, o Deputado Federal, Carlos Sampaio, 

enviou aquela verba de R$ 50 mil para a Associação Espírita 

Jesus e Caridade, Lar Maria de Nazaré, fomos recebidos pela 

Presidente Sueli Andrade Genuário e Assistente Social 

Josiane Zorzetto Carmona Otolini, será por meio da DRAD – 

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social, 

em São João da Boa Vista, neste caso a entidade precisa de 

um carro, o qual será comprado no valor de R$ 50 mil, por 

isso quero agradecer, mais uma vez, ao Deputado Federal 

Calos Sampaio, por ter esse olhar atencioso e carinhoso com 

nossas entidades em Mogi Mirim. Não posso deixar de 

agradecer as entidades que fui, como no Lar Emanuel e acabei 

indo à Casa Santo Antônio, e principalmente à Banda Lyra, 

pois nela aconteceu algo muito peculiar, Denílson Catini, você 

que é da área da cultura e está presente, era o encerramento do 

Festival das Oficinas de Verão, a Lyra me surpreendeu quando 

fui entregar, não esperava, pois era um ato simples, de 

gabinete, eles prepararam uma festa gigantesca para receber 

esse dinheiro, o Teatro de Arena estava praticamente lotado 

para receber esse dinheiro, que está indo para custeio, para 

ajudar a pagar a folha de pagamento dos funcionários, e a 

Lyra, como todos sabem, recebe subvenção da prefeitura e 

vive com dificuldades, é uma instituição séria que desenvolve 

projetos sérios, porém, a captação de recursos está cada vez 

menor. Quero agradecer muito ao Luiz, ao presidente, a 

Anabel Favila e ao Carlinhos Lima, por terem me recebido 

com tanto carinho, por cada abraço e olhar que recebi, podem 

contar comigo, pois ainda sou os braços, a voz e a força da 

cultura aqui na Câmara, muito obrigado e boa noite a todos”. 

Com a palavra, Vereador André Albejante Mazon: “Boa noite 

a todos, é uma satisfação ver a Câmara cheia, com o pessoal 
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do Domênico Bianchi, os funcionários públicos. Quero falar 

sobre algo curioso e que ocorre sempre, em todas as gestões 

de Carlos Nelson, são três anos de administração parada, de 

dificuldade, de falta de dinheiro e no último ano o dinheiro 

aparece. Aprovamos, nesta Casa, um empréstimo para a 

realização de um recapeamento, o que não entrou ainda nos 

cofres, Carlos Nelson então diz que tem R$ 11 milhões, que 

faria e saiu fazendo, apareceu os R$ 11 milhões no caixa, vê-

se então que dinheiro tem, falo isto para deixar os servidores, 

que estão presentes, que depois de três anos de reajustes 

pífios, dados por esta administração, porque não se tinha 

dinheiro, não engulam essa desculpa neste ano, pois a prova 

de que se tem dinheiro está aí e apareceu para fazer asfalto, 

tem que aparecer para dar um reajuste descente ao servidos 

público, que merece. Outro assunto que não posso deixar de 

falar, é que Renatona está aqui, tem dois filhos, é mãe sozinha, 

e recebia o aluguel social, em dezembro do ano passado 

perdeu um filho, ficando ela e o outro filho, de 13 anos de 

idade, a administração, depois de 5 semanas que ela perdeu o 

filho, retirou dela o aluguel social, para dar para uma daquelas 

famílias, retiradas da Área de Proteção Permanente (APP), do 

Laranjeiras, para a demolição das casas, foi um compromisso 

feito por esta Casa, de que, quando retirasse aquela população, 

desse o aluguel social, porém, não imaginava que esse aluguel 

social sairia da retirada de quem já estava lá, com direitos. 

Hoje, quem mora na casa em que ela morava, é alguém que foi 

retirado dali, que tem carro, emprego, o filho tem moto e tem 

uma boa condição, e ela, que vive com uma pensão de R$ 350 

por mês, mãe, solteira, com uma filha de 13 anos, perdeu o 

direito ao aluguel social, isto causa-me revolta, nojo, nunca 

poderia ter acontecido. Fica aqui, para Renata Aparecida da 

Silva Ferrete, o recado e meus sentimentos, por tudo o que 

está acontecendo, muito obrigado”. Não havendo mais 

Vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou à parte dos 

trabalhos reservada à “TRIBUNA LIVRE”, e deu ciência à 

Casa da existência de orador regularmente inscrito para uso de 

Tribuna Livre, conforme Artigo 116, do Regimento Interno, e 
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Resoluções nºs. 135/89, 223/99 e 241/02. Desta forma, o Sr. 

Presidente da Câmara convidou para que adentrasse ao 

Plenário o Senhor David Barone, que versou sobre o dissídio 

dos servidores públicos municipais, cujo discurso foi gravado 

em formato digital, à disposição nos arquivos da Casa por 

trinta dias. Para a “Tribuna Livre”, o Sr. Presidente da Câmara 

suspendeu a Sessão às 18h38, para reabri-la, posteriormente, 

às 19h22. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 

Presidente suspendeu a Sessão às 19h22, 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 10, de 2020, de autoria do 

Prefeito Municipal, “autorizando o Município de Mogi Mirim, 

pelo Poder Executivo, a executar obras e serviços de 

benfeitorias no loteamento denominado ‘Domênico Bianchi’”. 

Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de 

Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e de Finanças 

e Orçamento. Com 01 emenda aditiva e 01 emenda 

modificativa do Vereador Gerson Luiz Rossi Junior. Para 

discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra Vereador Gérson 

Luiz Rossi Júnior: “Senhores vereadores, sei que muitos já se 

manifestaram sobre o projeto, quero cumprimentar a todos que 

ainda estão na galeria, aguardando a essa votação, como disse 

anteriormente, mobilizados pelo Vereador Pires, porque ele 

foi um dos vereadores desta Casa que acompanhou, na gestão 

em que ele pôde atuar, à regularização daquele loteamento e 

como já disse a outros vereadores, esse loteamento é um dos 

loteamentos clandestinos, digamos assim, irregulares, que 

passaram pela regularização no Cidade Legal, assim como foi 

o Parque das Laranjeiras. Foi um processo longo, sou 
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testemunha e participei de várias reuniões no loteamento, com 

Pires e com o Deputado Davi Zaia, quando saiu o DECUA – 

Declaração de Conformidade Urbanística Ambiental, 

possibilitando, enfim, o registro nas matrículas do loteamento, 

foi um processo longo em que esperaram pacientemente, 

durante todos esses anos, muitos participaram, não foi apenas 

o Vereador Pires, sabe-se que prefeitos fizeram investimentos 

e buscaram a documentação necessária, como funcionários 

públicos, muitos participaram, como esta própria Casa, que 

teve sua participação, mas tudo tem uma história, com um 

começo, meio e fim. Acredito que o loteamento Domênico 

Bianchi esteja chegando ao seu fim, pois a regularização 

aconteceu há alguns anos, as escrituras ainda não foram 

possíveis para serem repassadas, a infraestrutura foi colocada, 

algumas como iluminação pública, galerias de água de chuvas 

e agora, finalmente, guias, sarjetas e asfalto, este é um 

processo que ainda teremos, daqui há algum tempo, aguardar 

o asfalto e as escrituras, para que tenham moradia com 

dignidade, pois, o que se busca em uma cidade é: ter a 

escritura e a propriedade com infraestrutura urbana, é o 

mínimo que um bairro, um loteamento, tem de ter, o que não 

foi feito pelo loteador, lá atrás não foi feito. Por este motivo, 

quero manifestar o motivo desse projeto de lei, pois, 

Domênico Bianchi fez o loteamento, passou compromissos de 

compra e venda aos moradores, sem ter realizado a 

infraestrutura urbana, Eloísa Bianchi, que é filha, não pôde 

estar presente aqui, na quarta-feira, mas foi chamada, busca 

alternativas para realizar a infraestrutura, porém, as 

alternativas, que até culminaram no acordo, junto ao 

Ministério Público, anos atrás, restou infrutífero, ou seja, não 

deu certo, é por este motivo que a Justiça busca a execução da 

sentença, que obriga a família de Domênico Bianchi a realizar 

essa infraestrutura, mas essa negociação, esse acordo, essa 

decisão judicial, demanda anos, vocês sabem, hoje, o Parque 

das Laranjeiras, Cláudio Rafacho, há quanto tempo ele foge da 

justiça, para assumir aquilo que ele não fez lá atrás, e assim 

todos os outros loteamentos clandestinos. O Prefeito Carlos 
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Nelson, sensibilizado, porque, até buscar esse acordo com a 

loteadora, possivelmente demoraria meses, talvez anos, para 

se concretizar na justiça a execução do asfalto, então, o 

prefeito, com o recurso, enxugado dos cofres públicos, 

reservado, foi destinado o valor aproximado de R$ 500 mil, 

conforme a mensagem desse projeto, para o asfalto do bairro 

Domênico Bianchi. Não precisou do financiamento, pois com 

os próprios recursos públicos será possível realizar, 

antecipando mais um investimento de infraestrutura no local, 

como já disse, outros já foram feitos. A autorização legislativa 

é justamente para justificar que ocorreu a autorização da 

Câmara para a realização dessa infraestrutura, isto, com 

certeza, será levado ao Poder Judiciário, para que as tratativas 

continuem junto ao Ministério Público e ao juiz local, para 

que continue a cobrança do loteador, até por isto a razão de 

minha emenda, pois reforcei esta ideia, a emenda veio 

justamente para que o município continue realizando as 

tratativas, administrativas e jurídicas, para que cobre do 

loteador responsável, assim como cobra, também, com ação 

própria, o Parque das Laranjeiras, não pensem que Cláudio 

Rafacho e a turma toda se safarão, porque não, se houver 

dinheiro público lá, ainda, investido, um dia terão de pagar e 

espero que possamos ver isto acontecer, porém, hoje a 

intenção é a Câmara Municipal fazer parte desse processo de 

asfalto, no Domênico Bianchi, sendo uma demanda necessária 

e uma luta de vários anos, que merece nossa atenção, hoje, 

nesta noite, podendo contribuir com essa autorização e dar 

dignidade àquele povo. Por outro lado, quando se tem o 

asfalto, deixa-se de ter manutenção nas vias não pavimentadas 

da cidade, o que se torna um benefício, pois os custos com a 

manutenção da não-pavimentação, que são rotineiras, como 

Sônia citou anteriormente, com os frisos, com máquinas e mão 

de obra, deixam de ser utilizados, porque agora tem-se o 

asfalto e a manutenção deste, com certeza, é bem menor, ainda 

mais este sendo novo. Aos moradores do Domênico Bianchi, 

quero parabeniza-los e dizer que vocês foram parte dessa luta, 

aliás, vocês são os protagonistas dela, vocês brigaram por isso 
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e cobraram constantemente o Poder Público, eu e os 

vereadores que estão aqui. Esperamos que a partir de hoje, se 

houver autorização, a qual acredito que haverá, que o Poder 

Público possa: licitar, realizar a obra, continuar cobrando os 

loteadores e buscar, também, como citou o Vereador Moacir, 

ajudar na escritura pública, que vocês merecem, pois só é 

dono quem tem registro, e vocês precisam terminar essa 

história, com as matrículas nas mãos, do imóvel, do lote de 

vocês. Acredito que todos tivemos uma participação, aqui, na 

reunião das Comissões, cobramos isto de Renata Furigo, para 

buscar, junto ao loteador, as tratativas para a regularização o 

mais rápido possível, por serem documentos pessoais e 

questões da família Bianchi. Desejo a todos felicidades, boa 

sorte e parabéns a todos do Domênico Bianchi, e parabéns, 

Pires, pela luta”. Com a palavra, Vereador Geraldo Vicente 

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

senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, 

internautas e público presente. Venho, primeiramente, 

agradecer a vocês do Domênico Bianchi, por estarem até 

agora conosco, acompanhando a votação. Sempre prezo por 

uma coerência política, estou aqui apenas há três anos e se vir 

aqui usar a tribuna, para falar que busquei, fui trabalhar e fiz 

alguma coisa por vocês, estaria mentindo para vocês, e isto é 

uma coisa que não farei, mas, como vereador, acompanhei 

todas as reuniões das Comissões, principalmente aquelas 

realizadas por Gerson, como no ano passado e neste ano, 

também, acompanhei algumas reuniões e sentimos a 

necessidade, por isso vim perguntar e participar da reunião 

com Gérson, para perguntar, parece que não, mas é uma 

votação importante, porque é a Câmara quem dará a 

autorização, e uma dúvida minha, a Câmara é quem dará uma 

autorização para que o prefeito faça um investimento de 

dinheiro público, recursos próprios para a realização de um 

trabalho, uma infraestrutura, em um loteamento que, colocarei 

da seguinte forma, teoricamente é clandestino, e minha 

preocupação, como vereador, era: assinarei e votarei isso? 

Depois também não serei responsabilizado por isso? Esta era 
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uma dúvida que tinha, porém Gérson e toda Comissão tirou. 

Por isso, queria dizer a vocês o seguinte: não venho aqui para 

tirar dividendo político nenhum, venho aqui apenas para fazer 

minha obrigação de votar, para aprovar e para autorizar o 

prefeito a realizar essa obra. Quero cumprimentar aos que, 

antes de mim, lutaram, buscaram e trabalharam, também às 

Comissões, que foram competentes e até que rápidas, para que 

pudéssemos votar hoje esse projeto para vocês, parabenizo 

aqueles que trabalharam, que foram buscar e lutaram, repito: 

não venho aqui para tirar dividendo político do que acontecerá 

hoje, aqui, apenas como vereador, autorizo, também, para que 

vocês possam ter, pelo menos, dignidade, quando saírem e 

voltarem para casa e sei que muitos de vocês me acompanham 

pela manhã e estão aqui até mais tarde, quero agradecer a 

presença de vocês, aqui. Obrigado, senhor presidente”. Ato 

contínuo, o Senhor Presidente da Câmara, Vereador Manoel 

Eduardo Pereira da Cruz Palomino solicitou ao 1º Vice-

Presidente, Vereador Geraldo Vicente Bertanha, que ocupasse 

a direção dos trabalhos. O Senhor 1º Vice-Presidente ocupou a 

direção da Mesa e facultou o uso da palavra ao Vereador 

Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino: “Olá, boa noite a 

todos, mais uma vez, não poderia deixar de vir aqui e dizer o 

quanto fico feliz em poder participar da aprovação desse 

projeto de lei, do Executivo, para executar obras e serviços de 

benfeitorias a vocês, do loteamento Domênico Bianchi, não 

poderia também deixar de vir, cumprimentar e dar meu 

testemunho aqui, nesta Casa, o qual muito nos honra com sua 

presença, com o Ex-Vereador Pires, que sentou ao meu lado, 

por quatro anos, pois fomos vereadores juntos, sentava-se 

onde Gérson senta-se e eu onde hoje Sônia está. Estive ao lado 

de Pires e por isso não poderia deixar de vir aqui e se não o 

fizesse me sentiria mal, quero dizer que sei o quanto Pires 

lutou por vocês, pelo Loteamento Domênico Bianchi, 

Vereadora Maria Helena, Vereador Cinoê, Vereador Jorge, 

quantas vezes não vimos o Pires vir até aqui, para falar que “ia 

dar na cabeça”, vinha, brigava e lutava por vocês. Pires, meus 

parabéns, sei o quanto você está feliz em estar aqui, hoje, 
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acompanhando junto com os moradores, estive algumas vezes 

com você, quando levou o Deputado Davi Zaia, enfim, sei o 

quanto está feliz, e é claro, não posso deixar de dizer que é 

uma conquista de todos os vereadores desta Câmara também, 

pois sei que todos lutam muito por isso. Quero relembrar que 

é a última aprovação do projeto, que vem do prefeito, por este 

motivo, não posso deixar, também, de parabenizar ao Prefeito 

Municipal, por realmente estar encaminhando esse projeto à 

Câmara. Quero dizer a vocês que estou muito feliz e parabéns 

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 Tiago 

César Costa: “Boa noite a todos, principalmente aos 

moradores do Domênico Bianchi, que hoje estão cumprindo, 

nada mais, do que o direito de vocês, pois pagaram IPTU – 

Imposto Predial e Territorial Urbano, durante todo esse tempo, 

e primeiramente, a conquista é de vocês, pois foram vocês que 

passaram todas as dificuldades, que pagaram um valor em 

todos os meses e esperaram essas benfeitorias, que, 

infelizmente, não foram feitas, nem pelo loteador, nem pela 

prefeitura, até este momento, que será realizado agora. 

Quando soube da situação de vocês, fui até o bairro, no ano 

passado, em outubro, está até registrado na Câmara Municipal, 

inclusive com resposta da Secretária Renata Furigo, para ver 

no que poderia ajudar para os moradores do bairro, quando vi 

a situação, fiz minha parte, aqui, como vereador, encaminhei 

esse ofício ao senhor prefeito, em outubro de 2019, pedindo, 

primeiramente, a manutenção nas estradas, por decorrência 

das chuvas, e havia alguns bueiros abertos, o que era um 

perigo, pois, o trânsito da rua Santa Luzia é muito perigoso, 

solicitei então a colocação de uma lombada e foi encaminhada 

uma indicação para o pessoal de Obras, para ver se faziam 

uma lombada para ajudar na segurança. Renata Furigo 

respondeu, para mim, em outubro, pois havia um projeto 

parado na Habitação, este é o documento mandado por ela, 

falando que havia um projeto de mais de R$ 500 mil, parado 

na secretaria, para realizar essas obras de benfeitorias para 
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vocês. O que fiz aqui, na Câmara, como vereador? Fiz o 

Requerimento nº 589/2019, depois essa resposta, no dia 18 de 

novembro, foi votado, aqui, por todos os vereadores e 

vereadoras, pedindo ao prefeito o estudo para a elaboração das 

benfeitorias e melhorias do asfaltamento do bairro, isto feito 

em novembro e votado, nesta Casa, para poder ajudar vocês 

no bairro. Independente da luta, creio que Pires lutou quando 

era vereador desta Casa, tem seu mérito, assim como lutei 

quando sentei nessa cadeira e soube da necessidade de vocês, 

mas, desde já, digo a vocês que estão aí, que pagaram o IPTU, 

são vocês que moram lá e são vocês que sofreram, por isso, 

nada mais justo do que colocar na mão de vocês, essa 

conquista, pois vocês são os moradores daquela região. Minha 

parte, como vereador, tentei fazer e faço até hoje, porque não 

tenho curral eleitoral na zona leste, nem na zona sul, nem na 

zona norte, pois, onde me chamam para ir ver os problemas, 

estarei disponível para ajudar a vocês, naquilo que tenho como 

vereador. Muito obrigado, senhor presidente e parabéns, mais 

uma vez, aos moradores, que sofreram por tantos anos para 

receberem essa conquista, muito obrigado”. Com a palavra, 

Vereador Cristiano Gaioto: “Boa noite, senhor presidente, 

nobres pares, pessoal do Domênico Bianchi, é com grande 

alegria e satisfação que temos, hoje, a honra e o privilégio de 

votarmos esse projeto, que, com certeza, trará benefícios ao 

bairro. Quero parabenizar, como já disse em minha fala 

anterior, ao Vereador Pires, pois, quando fui gerente de 

limpeza, ele era o vereador que mais batalhou por aquele 

bairro, falei isto em uma reunião que tivemos com o prefeito 

quando deu-se o andamento, não posso deixar de aplaudi-lo 

pela luta pelo bairro. É importante ressaltar, também, uma 

coisa que me deixa feliz nessas licitações que estão ocorrendo 

e nesses investimentos que estão ocorrendo dentro da 

prefeitura, é que a maioria das cotações, que chegam das 

licitações, estão ficando mais baratas, com isso há sobras de 

recursos, possibilitando a realização em outros lugares, como 

aconteceu agora, na licitação do asfaltamento do Santa Ana e 

no Dionízio Linares, esses dois bairros também precisavam 
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muito, a licitação abaixou muito o preço, com isso sobrando 

recurso para investir em um pedido meu e de Vereadora 

Sônia, para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Clara. 

Ficamos muito felizes em participar e quero dizer a vocês que, 

além da infraestrutura, precisava da regularização e o bairro 

de vocês, hoje, está regularizado, não faltou o empenho, tanto 

dos vereadores, como Pires e como os vereadores desta 

legislatura, pois, cada um, de uma maneira ou de outra, 

contribuiu e conseguiu realizar, inclusive, estivemos em uma 

reunião, quando fechou e saiu a DECUA – Declaração de 

Conformidade Urbanística Ambiental, em que se pôde 

regularizar o bairro, possibilitando a vocês a retirada da 

escritura, com o custo mínimo no cartório. Nesta reunião 

participaram: eu, Vereador Gérson, Vereadora Sônia, 

Vereador André e Vereador Robertinho, inclusive o secretário 

da época era Geninho Zuliani, este, hoje, deputado federal, 

tive o privilégio de estar com ele em São Paulo, uma pessoa 

magnífica, agradeci a ele, tanto pelo Domênico Bianchi, 

quanto pelo Parque das Laranjeiras. Isto é um conjunto, 

quando você os une, você ganha força, com certeza não quero 

dividendos políticos por isso, mas quero a alegria de passar 

pelo bairro, olhar e dizer que fiz parte daquilo, que pude dar 

minha pequena contribuição, para que vocês tenham mais 

dignidade no bairro, porque é um absurdo o tempo que vocês 

ficaram sem essa infraestrutura, Gérson citou aqui os 

problemas, ele está no jurídico, por isso tem um entendimento 

maior, explicando sobre o problema do loteador, como 

aconteceu no Laranjeiras, vocês levaram a culpa, por conta 

das más pessoas que fizeram esses loteamentos mal feitos. 

Pessoal, quero dizer a vocês que podem contar conosco, 

contem comigo e minha alegria é passar pelo bairro Domênico 

Bianchi, vê-lo asfaltado e com a infraestrutura que merecem. 

Muito obrigado”. Com a palavra, Vereador André Albejante 

Mazon: “Tiago foi muito feliz em suas palavras e ia nessa 

mesma linha de raciocínio, assim como Gaioto fechou, 

parabenizando a vocês e, realmente, os grandes vitoriosos 

nisso são vocês, que se mantiveram firmes, pagando o IPTU – 
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Imposto Predial e Territorial Urbano, em dia, fazendo tudo 

certinho e hoje é muito gratificante para nós, por votarmos 

esse projeto, eu, como Presidente da Comissão de Obras e 

Serviços Públicos, quando assinei esse parecer, foi algo muito 

gostoso, pois tivemos algumas discussões que geraram, como 

dito aqui e lembrado por Gerson, surgiram algumas dúvidas 

durante o processo, quanto à questão de ilegalidade, mas, 

quando vimos, na hora, que dava para fazer e que aconteceria, 

no momento de assinar esse parecer, que estava pronto e 

sabíamos que viria para votação, foi um momento de grande 

satisfação, porque sabemos o quanto vocês já sofreram com a 

situação do bairro e sabemos o quanto são merecedores em 

obter essa infraestrutura pronta, no bairro. Parabéns a todos, 

parabéns, Vereador Pires, pois lembro também de sua luta, e 

parabéns aos moradores, vocês são todos vitoriosos”. Com a 

palavra, Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Aos 

moradores do Domênico Bianchi, queria dizer que estou muito 

feliz por vocês. Quando ainda era líder de governo, no final de 

janeiro, estive em reunião com o Prefeito Carlos Nelson e 

quando ele mostrou para mim, e para outros vereadores, a 

programação de obras, de Mogi Mirim, vi que comtemplava o 

asfaltamento das ruas do Domênico Bianchi, fiquei um tanto 

quanto emocionado e feliz por vocês, porque sei o que passam 

e o que sofrem, na pele, pelo fato de não ter o asfalto, porque 

também moro em um bairro chamado Chácaras Planalto Bela 

Vista e esses dias, com as fortes chuvas, alguns amigos meus, 

moradores do meu bairro, tiveram de deixar o carro há 300 

metros de sua residência, passando com a família com o pé na 

lama, e o trecho da Rua Vicente Pereira de Lima, em que 

desemboca toda água, fica intransitável, nem trator passa, para 

vocês terem ideia. Quando vejo um projeto como esse, entrar 

nesta Casa, tenho apenas a agradecer ao Prefeito Carlos 

Nelson, em uma parte, porque os prefeitos, da gestão do 

Jardim Maria Bonatti Bordignon, da gestão do Parque Real I, 

foram irresponsáveis, porque, quando o Prefeito Carlos 

Nelson embarga um loteamento, muitos de vocês não sabem, 

mas, as vezes a pessoa compra um loteamento por R$ 1 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

34 

milhão, faz um lucro em cima de R$ 2 ou 3 milhões, com a 

venda dos lotes, e não realizam a infraestrutura, que tem a 

obrigação de fazer, pois, quando vendem o terreno, tem de 

fazer o asfaltamento, tem que colocar a luz, a água, o esgoto. 

Carlos Nelson pegou alguns loteamentos que estavam fora do 

plano diretor, inclusive, sou autor de uma ação, embarguei 

também na justiça um loteamento clandestino, na Sétimo 

Biazotto, porque acho isso uma injustiça, pois, se vende o 

terreno, são obrigados a colocar infraestrutura no bairro e 

existe uma lei que se deve obedecer. A luta de vocês, no 

bairro, está praticamente terminada e será uma felicidade vê-

los chegando em suas casas, com o asfalto na porta de suas 

casas. Nossa luta, das Chácaras Planalto Bela Vista, está 

apenas começando, toda aquela água, ocasionada pelo mau 

direcionamento de tubulações, toda aquela água do Jardim 

Maria Bonatti Bordignon e do Jardim Parque Real, desemboca 

dentro de nosso bairro e para vocês terem ideia, existe crateras 

de mais de um metro de profundidade, veículos já caírem 

dentro delas e tiveram de ser rebocados, nossa vida também 

está difícil, mas lutaremos e agradeçamos a Deus e a vitória de 

vocês. Muito obrigado”. Com a palavra, Vereador Luís 

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

vereadoras, público presente, boa noite em especial a vocês, 

moradores do Domênico Bianchi. Fiquei ouvindo os 

vereadores falarem e lembrei da mesma luta do Laranjeiras, 

com o mesmo problema: falta de infraestrutura, quem deveria 

ter feito não o fez, a dívida subiu e sobrou para quem mora no 

bairro. No ano passado, Cristiano e eu estivemos em Brasília, 

visitamos todos os deputados federais do estado de São Paulo 

e solicitamos verbas para todos, para ajudar o Domênico 

Bianchi, colocamos lá a história do bairro e fizemos ofícios, 

solicitando, e conversamos com um deputado, chamado 

Juninho, que foi responsável pelo Cidade Legal, que inclusive 

regularizou o bairro Domênico Bianchi, iniciou com Silvio 

Torres e depois passou a outros coordenadores, porém, ele 

quem trabalhou muito em cima disso, solicitamos verbas a ele, 

que nos respondeu ao final do ano passado, pois este ano 
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verificaria se mandaria a verba e, assim como eu, como Gaioto 

e os vereadores que discorreram, aqui, que correram atrás de 

verbas, tinha o sonho em poder das a vocês o bairro com toda 

infraestrutura, comigo, tenho algo que, o que é da gente, de 

direito nosso, ninguém tira, o que é de direito da luta do ex-

Vereador Pires, que trabalhou comigo, nesta Casa, estivemos 

também no Cidade Legal, lembro-me, nós dois, sentados lá, 

falando sobre o Domêncio Bianchi e o Parque das Laranjeiras, 

saímos bravos de lá, porque fomos com tantas esperanças, 

quando saímos da reunião, parecia que não aconteceria, então 

voltamos, ninguém abandonou a briga e tudo nessa vida tem o 

seu momento e sua hora certa, a hora ruim, quando chove e 

vocês pisam na lama, tudo de ruim aconteceu no bairro e sei 

muito bem, em contrapartida, haverá o momento bom, quando 

ocorrer o asfaltamento no bairro, vocês nos chamarão, porque 

aparecerá outros problemas, com carro em alta velocidade, 

falta de placas, buracos em ruas, podem acontecer e nunca 

deixará de existir problema, porém, pelo menos, estará 

asfaltado. É com muita felicidade que venho aqui, hoje, para 

votar a favor do projeto, se Deus quiser, e quero dar os 

parabéns a vocês, pessoal, porque, tirando toda nossa força, 

como a minha briga, dos vereadores e do Pires, que já foi 

vereador, no ano passado, em maio, vocês “cutucaram” o 

prefeito quando fizeram o abaixo-assinado, o qual vocês 

entregaram em minha mão e foi aprovado, por esta Casa, 

depois entregue ao prefeito e somando tudo, acabou 

mandando o projeto de lei, para aprovarmos hoje, por isso os 

parabéns são a vocês, pois merecem”. Com a palavra, 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues: “Voltei, novamente, para 

falar com vocês o que fiz anteriormente, sobre a luta do 

Domênico Bianchi, sei que recentemente houve uma ajuda 

paliativa a vocês, quando foi colocado uma massa asfáltica, na 

primeira entrada da via, mas a votação de hoje é maior, pois é 

para poder concluir a pavimentação asfáltica e toda a parte de 

rede de esgoto, do bairro, que será realizada pelo SAAE – 

Serviço Autônomo de Água e Esgotos, não comentei, mas, 

toda luta que ocorreu, tanto para o posto de saúde da zona 
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norte, sendo o que mais atende pessoas, em Mogi Mirim, 

quando para a creche da Vila Dias e verba para o Domênico 

Bianchi, foi uma batalha minha, junto com o Vereador 

Cristiano Gaioto, ele faz parte de meu partido e fomos juntos 

em todas as buscas, nesse sentido, por isso, tive que voltar 

aqui, Cristiano, para falar o quanto você lutou, ao meu lado, 

para que isso fosse possível. Parabéns a vocês, é realmente 

uma conquista merecedora, sei que isto muito facilitará na 

vida das pessoas, que estão aqui, hoje, parabéns!”. Com a 

palavra, Vereador Fábio de Jesus Mota: “Boa noite ao 

presidente, à imprensa, aos moradores do Domênico Bianchi, 

hoje é uma noite especial para vocês e para mim também. 

Quero também cumprimentar o meu amigo, ex-Vereador 

Pires, que lutou incansavelmente por aquele bairro e hoje, 

moradores, a angústia chega ao fim e esta é a sexta vez em que 

passo por esta Casa de Leis, me elegendo diretamente, ou 

assumindo a vaga de algum outro vereador. Esse problema, é 

de anos, de anos de lutas incansáveis dos moradores do 

Domênico Bianchi, que hoje chega ao fim, é uma honra, para 

mim, votar esse projeto, tenho vários amigos que moram 

naquele local e sei a dificuldade que é, pois, por várias vezes, 

quando fui Secretário de Serviços, realizei algumas 

benfeitorias no local e hoje, enfim, o projeto será votado, o 

que é uma luta de vocês, a todos vocês, moradores do 

Domênico Bianchi, meus parabéns e boa noite a todos”. Fez 

uso da palavra, Questão de Ordem, o Vereador Alexandre 

Cintra, para requerer, “ex-vi” do disposto no Artigo 155, VI, 

combinado com o Artigo 183, §2º, do RI, Votação Nominal, 

para o Projeto de Lei nº 10/2020, o que foi submetido à 

votação, pelo Presidente da Câmara, e aprovado, 

unanimemente, pela Casa. Finda a discussão da matéria, o Sr. 

Presidente deu início à votação, pelo processo Nominal e, para 

isso, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a chamada 

dos Srs. Vereadores, “ex-vi” do disposto no Artigo 183, § 2º, 

do Regimento Interno, os quais, um a um, dirigiram-se à 

tribuna e verbalizaram favoravelmente (SIM) ao projeto, ou 

contrariamente (NÃO) ao projeto. Após o último Vereador, o 
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Sr. 1º Secretário proclamou o seguinte resultado: os 

Vereadores Alexandre Cintra, André Albejante Mazon, Cinoê 

Duzo, Cristiano Gaioto, Fábio de Jesus Mota, Geraldo Vicente 

Bertanha, Gérson Luiz Rossi Júnior, Jorge Setoguchi, Luís 

Roberto Tavares, Marcos Antônio Franco, Maria Helena 

Scudeler de Barros, Moacir Genuário, Orivaldo Aparecido 

Magalhães, Samuel Nogueira Cavalcante, Sônia Regina 

Rodrigues e Tiago César Costa votaram SIM; (submetido a 

votos, pelo Votação Nominal, em Sessão de hoje, a Câmara 

aprovou, unanimemente, Turno Único, o Projeto de Lei nº 

10/2020 e emendas, do Sr. Prefeito Municipal); (à sanção do 

Sr. Prefeito Municipal); 2. Projeto de Lei nº 12, de 2020, de 

autoria do Prefeito Municipal, “revogando dispositivos da Lei 

Municipal nº 6.154, de 12 de dezembro de 2019”. Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Obras, 

Serviços Públicos e Atividades Privadas; (colocado a votos, 

em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por 

unanimidade, o Projeto de Lei nº 12/2020, do Prefeito 

Municipal); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). EM 

SEGUNDO TURNO: “ex-vi” do disposto no inciso I, do 

Artigo 172 do Regimento Interno: 3. Projeto de Lei nº 152, 

de 2019, de autoria do Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino e demais membros da mesa diretora, 

“instituindo gratificação mensal aos servidores que integram 

função de ‘Comprador (a)’ e de ‘Organizadora Legislativa’ da 

Câmara Municipal de Mogi Mirim”; (posto a votos, em sessão 

de hoje, a Câmara aprovou, Segundo (2º) Turno, por 

unanimidade, o Projeto de Lei nº 152/2019, do Vereador 

Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e demais membros 

da Mesa Diretora); (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 nº 90, 

de 2019, de autoria do Vereador Tiago César Costa, 

“instituindo no Município de Mogi Mirim a obrigatoriedade 

da instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação 

do Sistema de Abastecimento de Água”. Parecer conjunto das 

Comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas 
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e de Finanças e Orçamento. Com a palavra, Vereador Tiago 

César Costa: “Senhor presidente, nobres vereadores, 

vereadoras, público presente, imprensa, internautas e 

moradores ainda presentes do Domênico Bianchi, esse projeto 

de lei é muito importante, tendo em vista que a população 

mogimiriana tem reclamado muito quando o SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos, realiza a troca dos hidrômetros, 

muitas contas chegaram a multiplicar-se por quatro, cinco 

vezes, depois dessa troca, o que causou muitos problemas às 

famílias, que às vezes não conseguem pagar a conta de água, 

pelo valor absurdo depois que o hidrômetro de sua residência 

é trocado. É importante que fique claro que realizamos 

algumas reuniões nesta Casa de Leis, tenho abaixo-assinado 

de mais de duas mil famílias mogimirianas, pedindo a 

aprovação desse projeto, em um primeiro momento ocorreu 

nele um problema, apontado pelo Vereador Gerson, na 

Comissão em que ele preside, nós, vereadores, derrubamos o 

parecer que contrariava esse projeto, salvo engano por 14 

votos a 1 e como disse em uma primeira justificativa, esse 

projeto é importante porque visa atender a vontade da 

população de Mogi Mirim, que sofre com o problema de ar na 

tubulação e com a medição dos hidrômetros por conta desse 

problema. O hidrômetro é bem claro: ele mede ar, isto foi 

constatado em várias residências de Mogi Mirim, e todas estas 

que foram constatadas, tiveram suas contas triplicadas, como 

disse anteriormente, os valores vieram de uma forma muito 

absurda. Hoje nossa população nos pede para que possamos 

aprovar esse projeto de lei, que institui, no Município de Mogi 

Mirim, a obrigatoriedade do SAAE em instalar os 

bloqueadores de ar em cada hidrômetro, seja de residência, de 

indústria ou seja do comércio, visando, realmente, tirar esta 

dúvida da cabeça do consumidor mogimiriano: será que 

pagamos ar ao invés de água? Não podemos ficar com esta 

dúvida como legislador e representantes do povo de Mogi 

Mirim. Várias questões são levantadas, com relação a esse 

projeto, apresentei justificativas e estas sob o ponto de vista 

do direito do consumidor, com relação ao Artigo 170 da 
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Constituição Federal, que defende o consumidor, o projeto é 

legal, é legítimo e já foi aprovado em várias Câmara, como de 

Mogi Guaçu e em outras de nossa região, sua base é, 

praticamente, quase a mesma dos projetos que estão sendo 

aprovados em nossa região. Fica aqui o meu pedido pessoal, 

caso aprovemos esse projeto e caso ele passe na Câmara, que 

o prefeito o sancione, Vereador Gerson, que é o Líder do 

Governo Carlos Nelson Bueno, para que a população tenha 

esse benefício a seu favor, para que ela tire essa dúvida, como 

consumidora, de que ela não está pagando ar, ao invés de 

água. Caso aprovemos, que o senhor leve até o prefeito, para 

que sancione esse projeto de lei, porque caberá a ele a sanção 

ou o veto, pois, às vezes corre nos bastidores que ele quer 

vetar, não sei qual o motivo, porém, peço ao senhor, que é 

líder do governo, para que, caso aprovemos esse projeto, que é 

tão importante para nossa população, que seja levado ao 

prefeito e o sancione, para que possamos, como representantes 

desse povo, aprovar diante a essa sessão de hoje. Muito 

obrigado, senhor presidente”. Com a palavra, Vereador Luís 

Roberto Tavares: “Senhores vereadores, especialmente ao 

Vereador Tiago Costa, autor do projeto de lei: você tem o 

apoio, já trabalhei na função de fazer o projeto com intuito de 

bloquear o ar, porém o meu é após o hidrômetro, até porque a 

autorização desta Casa de Leis, em cima do outro projeto, em 

que a válvula, que faz a contenção do ar, que é vendida no 

mercado e pode ser colocado após o hidrômetro, ela é 

fabricada após ele, por isso fizemos o projeto de lei. Não sei 

se em seu projeto o bloqueador de ar seja para cada 

hidrômetro ou na rede, mas tem meu apoio e terá também o 

meu apoio, caso o prefeito o vete e venha para cá, fica o meu 

compromisso: votarei contra o veto e a favor do projeto”. Com 

a palavra, Vereador Gérson Luiz Rossi Júnior: “Senhores 

vereadores, também gostaria de debater sobre esse projeto, até 

porque tenho a obrigação de, como presidente da Comissão de 

Justiça e Redação, ser muito zeloso, cauteloso e buscar as 

informações, como o fiz e não é segredo para ninguém, meu 

parecer foi desfavorável devido as questões técnicas e 
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jurídicas que esse assunto traz, não as repetirei aqui, porque 

acho que seja desnecessário e também tenho uma convicção 

particular sobre essas questões dos bloqueadores nos 

hidrômetros, pois já fui presidente do SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos, acompanhei de perto essa 

questão do bloqueador e o Inmetro – Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, não 

regulamentou e não aprovou esses bloqueadores de ar, temos 

coisas julgadas da Câmara, então, são circunstâncias que, ao 

meu ver, em minha convicção pessoal, coloca-me em uma 

situação, realmente, de acreditar que é um projeto que não 

deveria ter sequência nesta Casa, mas, quero justificar que 

também tenho humildade e sensibilidade, pois, quando vejo 

que a maioria dos vereadores entendem o contrário do que 

entendo, também tenho que ser humilde e falar: “Vou 

acompanhar o que a maioria pensa”. Esse processo não 

termina aqui, hoje, até tive de buscar informações em Mogi 

Guaçu, para saber como estava a tramitação de lá, e aconteceu 

como aqui: votou, aprovou, vetou, derrubou o veto e agora 

está para iniciar o processo em março deste ano, pois parece 

que inicia a aplicação da lei. Não sei qual é a posição da 

prefeitura de Mogi Guaçu e coloco-me também na situação de 

aguardar os próximos capítulos dessa história, que eu esteja 

errado, espero que esteja e que os bloqueadores de ar, que 

realmente se pague ar, conforme dito pelo defensor do projeto 

e pela população, que já assimilou o mito de que se paga pelo 

ar na rede. Então, já que existe essa dúvida, essa convicção 

contrária a uma convicção pessoal minha, como disse, abro 

mão dela e hoje voto favorável ao projeto de lei, votarei no 

segundo turno para que essa discussão continue, para que 

possamos acompanhar como legisladores, acompanhar isso 

em nível nacional e regional, para que saibamos quais 

municípios têm, efetivamente, colocado esses bloqueadores, 

se realmente trouxeram uma redução nos valores das contas, 

gostaria de discutir sobre as tarifas de água e de esgoto, não 

sobre o bloqueador de ar, mas já que esta Casa assim entende 

que deve-se buscar essa alternativa, dou a mão à palmatória e 
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votarei favoravelmente ao projeto de lei, de autoria do 

Vereador Tiago”. Ato contínuo, fez uso da palavra, Questão 

de Ordem, o Vereador Moacir Genuario, para requerer, “ex-

vi” do disposto no Artigo 155, VI, combinado com o Artigo 

183, §2º, do RI, Votação Nominal, para votação do Projeto de 

Lei nº 90/2019, o que foi submetido à votação, pelo Presidente 

da Câmara, e aprovado, unanimemente, pela Casa. Com a 

palavra, Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhor 

presidente, em meu primeiro mandato apresentei um projeto, 

praticamente o mesmo projeto, nesta Casa, fiz parte da 

oposição e foi uma votação unânime, infelizmente a prefeitura 

entrou com uma ação de inconstitucionalidade, uma ADI – 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, e derrubaram, porém, 

naquela ocasião, já tínhamos algumas ideias sobre essa 

questão do ar, como, por exemplo, digamos que a água acabou 

no Parque da Imprensa, lá em cima, próximo à quadra, no 

campo de futebol no Parque da Imprensa, lógico que os 

moradores que estão lá embaixo, no pé do morro, continuarão 

tendo água em sua residência e por gravidade, a água vem 

descendo, quando o SAAE – Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos, retoma o abastecimento de água, o que acontece? O 

ar tem que sair por algum lugar, a água empurra o ar para 

cima, que sairá por algum lugar e passará pelo hidrômetro, 

nessa época tinha uma ideia de que isso já estava acontecendo, 

mas hoje o SAAE já colocou alguns registros operando na 

saída, sendo estes os eliminadores de ares, para vocês terem 

ideia ele é enorme, há vários e em vários pontos da cidade, 

eliminando o ar. Uma outra situação, hoje, o eliminador de ar, 

o Airlock, um dos melhores, está na faixa de 34 reais e ficou 

uma dúvida em minha cabeça: isto é o SAAE que tem de 

custear, colocar sem nenhum custo para o morador, ou esse 

custo, por exemplo, de 34 reais seria opcional para aquele 

morador que quisesse colocar, ou todos teriam de colocar? 

Esta foi a dúvida que ficou em minha cabeça, porque sou 

muito cobrado pelas pessoas, que fazem perguntas como: 

“Magalhães, somos nós que teremos de pagar por esse 

eliminador de ar?”, disse que não saberia a resposta para a 
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pergunta, só vi no mercado, na internet que um dos melhores 

custa o valor de 34 reais. Uma outra coisa é que o SAAE 

precisa rever, sei que é uma questão de tomada de preço, de 

concorrência pública, mas esses registros, essa torneirinha de 

plástico que tem antes do hidrômetro, ela é de péssima 

qualidade, porque recebi um vídeo de um morador, mostro 

para quem quiser, que fechou esse registro, essa torneirinha e 

a água continuou passando, continuou rodando no hidrômetro, 

mesmo com a torneira fechada, isto precisa ser revisto, com 

uma melhor qualidade, porque se o morador tiver de fechar 

para não ter o consumo durante o período da noite, como ele 

faz? Estava reclamando muito, batendo muito forte em cima 

do SAAE por conta disto, mas voto a favor desse projeto. 

Muito obrigado, senhor presidente”. Com a palavra, Vereador 

Cinoê Duzo: “Boa noite a todos, sobre o projeto do 

bloqueador de ar, sou a favor dele, porque, imaginem, daqui a 

pouco apenas por respirar na cidade de Mogi Mirim também 

terá de pagar, está de brincadeira?! A população não aguenta 

mais pagar aquelas contas, trocou o hidrômetro: disparou a 

conta, na dúvida, vamos colocar o bloqueador de ar e tirar a 

dúvida. O presidente da Comissão deu o parecer desfavorável 

e disse que votará a favor do projeto, isso é democracia, votei 

a favor do projeto na outra legislatura e agora votarei a favor 

do projeto, pois, entre a dúvida e o esclarecimento, nós sempre 

iremos pelo esclarecimento, pela transparência, sou a favor do 

projeto, para que coloque, definitivamente, o bloqueador de ar 

e, definitivamente, tire todas as dúvidas da população, entre a 

dúvida e a população, lógico que é a população. Com certeza 

votarei a favor desse projeto, podem contar com o Vereador 

Cinoê, sempre, graças a Deus. Boa noite e obrigado”. Finda a 

discussão da matéria, o Sr. Presidente deu início à votação, 

pelo processo Nominal e, para isso, solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a chamada dos Srs. Vereadores, 

“ex-vi” do disposto no Artigo 183, § 2º, do Regimento 

Interno, os quais, um a um, dirigiram-se à tribuna e 

verbalizaram favoravelmente (SIM) ao projeto, ou 

contrariamente (NÃO) ao projeto. Após o último Vereador, o 
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Sr. 1º Secretário proclamou o seguinte resultado: os 

Vereadores Alexandre Cintra, André Albejante Mazon, Cinoê 

Duzo, Cristiano Gaioto, Fábio de Jesus Mota, Geraldo Vicente 

Bertanha, Gérson Luiz Rossi Júnior, Jorge Setoguchi, Luís 

Roberto Tavares, Marcos Antônio Franco, Maria Helena 

Scudeler de Barros, Moacir Genuario, Orivaldo Aparecido 

Magalhães, Samuel Nogueira Cavalcante, Sônia Regina 

Rodrigues e Tiago César Costa votaram SIM; nenhum 

vereador votou NÃO; (submetido a votos, pelo Votação 

Nominal, em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por 

unanimidade, Primeiro (1º) Turno, o Projeto de Lei nº 

90/2019, do Vereador Tiago César Costa); (à Ordem do Dia 

da próxima sessão, para ser apreciado em Segundo (2º) turno). 

Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", o Sr. Presidente 

passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada à 

"EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os 

Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010 (Regimento 

Interno vigente). Todavia, por força do Artigo 105, do 

Regimento Interno, não houve Explicação Pessoal, por não 

existir tempo. Ato contínuo, fez uso da palavra, Questão de 

Ordem, o Vereador Cristiano Gaioto, para requerer que fosse 

incluso, no Minuto de Silêncio, o nome da mãe da ex-

Vereadora da Casa, Márcia Róttoli, a Sra. Jandira Rótolli de 

Oliveira, o que foi submetido à votação, pelo Presidente da 

Câmara, e aprovado, unanimemente, pela Casa. Ato contínuo, 

o Sr. Presidente determinou fosse guardado um respeitoso 

MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento do senhor 

Doralice Lauriano da Silva, Jandira Rótolli de Oliveira, 

Heloá Vitória Constâncio, Geraldo de Andrade-“Pingo”, 

Agenor Augusto Setin, Luiz Guidini e Maria Aparecida 

Choquetta Tagliaferro. 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 22h27 do 

que, para constar, determinou a lavratura da presente Ata, a 

qual, após achada conforme, discutida e aprovada vai, a 

seguir, devidamente assinada. 


