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         ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA (21ª) 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 agosto do ano dois mil e 

vinte, realizou-se, na Sala das Sessões "Vereador Santo 

Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo 

Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares, a 

Vigésima Primeira (21ª) 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 13 de 

agosto de 2020.  Às 18h30, feita a primeira chamada nominal 

dos Srs. Vereadores pelo 1º Secretário, nos termos do disposto 

no Artigo 109, da Resolução nº 276, de 2010 (Regimento 

Interno vigente) e se constatando haver número legal para o 

início dos trabalhos, conforme dispõe o Artigo 106, da já 

citada Resolução, eis que se encontravam presentes os Srs. 

Vereadores: Alexandre Cintra (01), André Albejante Mazon 

(02), Cinoê Duzo (03), Cristiano Gaioto (04), Fábio de Jesus 

Mota (05) Geraldo Vicente Bertanha (06), Gérson Luiz Rossi 

Júnior (07), Jorge Setoguchi (08), José Augusto Capistrano 

Santos (09), Luís Roberto Tavares (10), Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino (11), Marcos Antônio Franco (12), 

Maria Helena Scudeler de Barros (13), Moacir Genuario (14), 

Orivaldo Aparecido Magalhães (15), Sônia Regina Rodrigues 

(16) e Tiago César Costa (17), conforme, aliás, se vê das 

respectivas assinaturas apostas na Folha de Presença - 

Registro de Comparecimentos e Faltas dos Srs. Vereadores às 

Sessões da Câmara, anexa ao final da presente ata, o Sr. 

Presidente deu por iniciados os trabalhos da presente sessão. 
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Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 

106, da citada Resolução, convidou o Vereador José Augusto 

Capistrano Santos para que procedesse a leitura de um trecho 

da Bíblia Sagrada. Cumprida dita providência, dando por 

iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.  

Presidente submeteu à apreciação do Plenário a ata da Quarta 

(04ª) Sessão Ordinária, realizada em 17 de fevereiro de 2020, 

a qual depois de achada conforme e aprovada, foi 

devidamente assinada pelos Vereadores Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino e Luís Roberto Tavares, 

respectivamente, o Presidente e o 1º Secretário. Posto isto, em 

cumprimento ao disposto no Requerimento nº 233/2020, de 

autoria do Vereador Alexandre Cintra, que solicitou a 

convocação do Diretor Executivo da empresa Expresso Fênix, 

o Sr. Victor Hugo Chedid, para comparecimento, em sessão, o 

Sr. Presidente, através de leitura, deu ciência do ofício, da 

empresa Santa Cruz Transportes Ltda., enviado à Casa, 

justificando a ausência do Diretor Executivo, assim redigido: 

“Prezado Sr. Exmo. Vereador Alexandre Cintra. Vimos por 

meio desta, informar da impossibilidade de comparecimento 

do Sr. Victor Hugo Chedid à Sessão da Câmara do Município 

de Mogi Mirim, prevista para 17 de agosto de 2020, às 18h30. 

Colocamo-nos à inteira disposição para o que se fizer 

necessário afim de esclarecer eventuais dúvidas que o Nobre 

Vereador possa ter, bem como seus pares. Aproveitamos para 

renovar nossos protestos para renovar nossos protestos de 

elevada estima e consideração. Atenciosamente, Sandro 

Rogério, Gerente Operacional Filial Mogi Mirim”. (o 

convocado não compareceu). Na sequência deu ciência à 

Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1. Projeto de Lei 

nº 84, de 2020, de autoria do Vereador Fábio de Jesus Mota, 

“dando denominação oficial a Rua 16, localizada no 

Loteamento Flor D’Aldeia de Rua JOSÉ ANTONIO 

GRANZIERA”; (ao exame das Comissões Permanentes); 2. 

Projeto de Lei nº 85, de 2020, de autoria do Vereador Fábio de 

Jesus Mota, “dando denominação oficial a Rua 17, localizada 

no Loteamento Flor D’Aldeia, de Rua ADILSON VALDECI 
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BARBOSA”; (ao exame das Comissões Permanentes); 3. 

Projeto de Lei nº 86, de 2020, de autoria do Vereador Marcos 

Antônio Franco, “dando denominação oficial de EZEQUIEL 

DA SILVA, à Rua Projetada 12 do Loteamento Flor 

D’Aldeia”; (ao exame das Comissões Permanentes); 4. Projeto 

de Lei nº 87, de 2020, de autoria do Vereador Marcos Antônio 

Franco, “dando denominação oficial de ORLANDO 

MANTOVANI, à Rua Projetada 13 do Loteamento Flor 

D’Aldeia”; (ao exame das Comissões Permanentes). 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 252/2020 - Assunto: Requer-se ao Exmo. Sr. 

Prefeito de Mogi Mirim Carlos Nelson Bueno, informações 

quanto a resposta de pedido anteriormente feito sobre a 

possibilidade de cobrir o Córrego Santo Antônio, na extensão 

do fundo do Centro Cultural, a fim de transformar em 

estacionamento, evitando acidentes. Autoria: SÔNIA 

REGINA RODRIGUES Requerimento Nº 253/2020 - 

Assunto: Reitero providências e solicito informações ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Carlos Nelson 

Bueno, através da Subprefeitura de Martim Francisco e do 

Secretário de Meio Ambiente, qual a previsão para limpeza do 

rio que passa por baixo da Avenida Luiz Pilla, Martim 

Francisco, trazendo inúmeros transtornos aos moradores em 

decorrência do transbordamento de águas em todas as casas 

aos arredores do rio, tendo em vista que em breve entraremos 

em período de chuvas. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO. Ato contínuo, fez uso da 

palavra, Questão de Ordem, a Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, solicitando, ao Presidente da Câmara, que 

consultasse os nobres pares, a fim de que fosse alterada a data 

do Requerimento nº 254, de sua autoria, o que foi submetido à 

votação, pelo presidente, e aprovado, por unanimidade dos 

vereadores presentes. Requerimento Nº 254/2020 - Assunto: 

Convoca a Senhorita Flávia Rossi, DD Secretária de educação 

e sua equipe para comparecerem à sessão de Câmara no dia 14 
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de setembro (segunda-feira) ás 18h30, para prestarem 

esclarecimentos sobre os atuais desafios da Educação, e como 

estão se preparando para a retomada as aulas. Autoria: 

MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS. Requerimento 

Nº 255/2020 - Assunto: REQUEIRO QUE SEJA OFICIADO 

A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR 

PAULISTA S/A – INTERVIAS, SOLICITANDO 

INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA DE DOMÍNIO DA 

RODOVIA SP 147 PRÓXIMO JARDIM GETÚLIO 

VARGAS Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR 

Requerimento Nº 256/2020 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, por intermédio da secretaria 

competente, informações referentes ao curso que foi 

contratado pela Secretaria de Educação para treinar os 

servidores relacionados ao Covid19, relatando o custo e qual 

foi forma de contratação. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA 

Requerimento Nº 257/2020 - Assunto: REITERO A 

INDICAÇÃO 421 DE 2017 QUE SOLICITAVA A 

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA PROLONGAR A 

AVENIDA FRANCESCO IMPROTA NO JARDIM 

SBEGHEN ATÉ A AVENIDA MANOEL J.S. BARROS, NA 

PARTE BAIXA DAS CHACARAS YPÊ. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES Requerimento Nº 258/2020 - Assunto: 

Requer ao Exmo. Prefeito Carlos Nelson Bueno, por 

intermédio da secretaria competente, informações referentes 

ao corte de água e reparos na rede de água e esgoto, bem como 

em quais localidades, neste ano de 2020. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA Requerimento Nº 259/2020 - Assunto: 

Requer ao Exmo. Prefeito Carlos Nelson Bueno, por 

intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e ao BEA (Bem-

Estar Animal), que forneça a listagem completa das castrações 

realizadas, bem como os cadastros de atendimento de todas as 

pessoas que utilizaram os serviços desde dezembro de 2019 

até o presente momento. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA 

Requerimento Nº 260/2020 - Assunto: REITERO A 

CONVOCAÇÃO DA SRA. SUELI APARECIDA BATISTA 

DE SOUZA MANTELLATO, PRESIDENTE, BEM COMO 
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O SR. NAWAN MENANDRO RUFINO DA SILVA, 

DIRETOR FINANCEIRO DA LIGA DE FUTEBOL 

AMADOR DE MOGI MIRIM (LIFAMM) PARA 

COMPARECER AO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS 

NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 AS 18:30 PARA 

PRESTAR ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS 

VALORES SUPOSTAMENTE GASTOS DE MANEIRA 

IRREGULAR REFERENTES AOS REPASSES DA 

PREFEITURA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES 

Requerimento Nº 261/2020 - Assunto: REQUEIRO QUE SE 

OFICIE A CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO, PARA A EXECUÇÃO 

DE PODAS DOS GALHOS DE ARVORES NA RUA 

FRANCISCO VICENTE SIMOSO, LOCALIZADA NO 

BAIRRO JARDIM SANTA ANA. Autoria: JORGE 

SETOGUCHI Requerimento Nº 262/2020 - Assunto: 

REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 

NELSON BUENO, INFORMAÇÕES SOBRE O 

CREDENCIAMENTO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA 

RECOMEÇO, DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. Autoria: JORGE SETOGUCHI. Na sequência, o Sr. 

Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do 

Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação Nº 510/2020 - Assunto: Indica, 

ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Arquiteto Carlos Nelson 

Bueno, que junto as Secretarias competentes, realizem estudos 

colocação de redutor de velocidade (lombada) à Rua 

Voluntário Chiquito Venâncio, na altura do nº 18. Autoria: 

CRISTIANO GAIOTO Indicação Nº 556/2020 - Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Carlos Nelson 

Bueno, através da Secretaria competente: troca e 

melhoramentos da iluminação pública, substituição urgente 

dos brinquedos com implantação de novo playground, 

instalação de bancos, lixeiras e instalação de placa de 

identificação com o nome da praça, na Praça localizada entre a 

Rua Adolpho Diogo do Nascimento e Rua José Guarnieri, 

Bairro Jardim Primavera, conforme fotos do local com a 
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devida localização. Autoria: MANOEL EDUARDO 

PEREIRA DA CRUZ PALOMINO Indicação Nº 557/2020 - 

Assunto: INDICO AO EXMO. SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL, CARLOS NELSON BUENO, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, 

ESTUDOS PARA TORNAR O TRECHO DA RUA 

LEONILDA MARIA LEONELLO, NO BAIRRO JARDIM 

QUARTIERI, EM VIA DE MÃO ÚNICA DE DIREÇÃO. 

Autoria: MOACIR GENUARIO Indicação Nº 558/2020 - 

Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Nelson Bueno por intermédio da Secretaria 

competente, para que seja feita manutenção do asfalto na Rua 

Sebastião Milano Sobrinho, Bairro Jardim Planalto. Autoria: 

JOSÉ AUGUSTO CAPISTRANO SANTOS Indicação Nº 

559/2020 - Assunto: INDICO AO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS 

NELSON BUENO SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

MANUTENÇÃO NAS RUAS YARA LEONOR DA COSTA 

MANSO E RUA JOSÉ LUIZ DE AMOÊDO CAMPOS 

JUNIOR. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR Indicação 

Nº 560/2020 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da secretaria 

de competente, para que seja feita notificação ao proprietário 

do terreno localizado na Rua Cristiano Cruz, ao lado do 

número 123, Maria Beatriz. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA 

Indicação Nº 561/2020 - Assunto: SOLICITO AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO ATRAVÉS DAS SUAS SECRETARIAS 

COMPETENTES PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO A 

“ÁRVORE COM TRONCO OCO, GALHOS BEM 

ESCUROS E DESCASCANDO, CARACTERIZANDO QUE 

ELA ESTÁ MORTA”. Autoria: GERSON LUIZ ROSSI 

JUNIOR Indicação Nº 562/2020 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno através da secretaria de competente, para que seja feita 

notificação ao proprietário do terreno localizado na Rua 

Vereador Humberto de Barros Franco, próximo ao número 
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603, Jardim Scomparim. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA 

Indicação Nº 563/2020 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno por 

intermédio da Secretaria competente, para que seja realizada 

instalação de lombada para reduzir a velocidade dos veículos 

na Avenida Expedito Quartieri, nas proximidades do 

Condomínio Residencial Terras de Mogi. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA Indicação Nº 564/2020 - Assunto: Indica-se 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson 

Bueno por intermédio da Secretaria competente, que seja feita 

a poda da árvore na Rua Doutor Rosendo Rodrigues do Prado 

número, 127, ao lado do supermercado São João, Vila São 

José. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA Indicação Nº 

565/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, AÇÕES PARA LIMPEZA 

DE CERCA VIVA E MANUTENÇÃO EM CALÇADA DA 

RUA SANTA CRUZ. Autoria: JORGE SETOGUCHI 

Indicação Nº 566/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

RACHID AJUB ANDARE, LOCALIZADA NO BAIRRO 

JARDIM SANTA HELENA. Autoria: JORGE SETOGUCHI 

Indicação Nº 567/2020 - Assunto: SOLICITO AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA 

PROFESSORA ZELÂNDIA ARAÚJO RIBEIRO, 

LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA HELENA. 

Autoria: JORGE SETOGUCHI Indicação Nº 568/2020 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS NELSON BUENO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO 

REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA LOURENÇO 

FRANCO DE CAMPOS, LOCALIZADA NO BAIRRO 

JARDIM SANTA CLARA. Autoria: JORGE SETOGUCHI 
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Indicação Nº 569/2020 - Assunto: REQUER AO EXMO 

PREFEITO MUNICIPAL, ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

QUE REALIZE TESTES PARA DETECTAR A COVID-19 

NA EQUIPE TÉCNICA, COORDENAÇÃO, CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DA ALMA MATER DE MOGI MIRIM 

DE 2 EM 2 MESES. Autoria: ALEXANDRE CINTRA 

Indicação Nº 570/2020 - Assunto: REQUER AO EXMO 

PREFEITO MUNICIPAL, ARQUITETO CARLOS NELSON 

BUENO, ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

QUE REALIZE TESTES PARA DETECTAR A COVID-19 

NA EQUIPE TÉCNICA, COORDENAÇÃO, DAS ILPÍs 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA MIRIM DE 2 

EM 2 MESES. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Indicação 

Nº 571/2020 - Assunto: REQUER AO EXMO PREFEITO 

MUNICIPAL, ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, QUE 

REALIZE TESTES PARA DETECTAR A COVID-19 NA 

EQUIPE TÉCNICA, COORDENAÇÃO, CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DA APAE DE MOGI MIRIM DE 2 EM 2 

MESES. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Indicação Nº 

572/2020 - Assunto: REQUER AO EXMO PREFEITO 

MUNICIPAL, ARQUITETO CARLOS NELSON BUENO, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, QUE 

REALIZE TESTES PARA DETECTAR A COVID-19 NA 

EQUIPE TÉCNICA, COORDENAÇÃO, ACOLHIDOS DO 

RESGATE À VIDA DE MOGI MIRIM DE 2 EM 2 MESES. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. A seguir, o Senhor 

Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 

Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa 

(aprovadas pela Casa): Moção Nº 195/2020 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO 

PILOTO DE MOTOCROSS ENZO SBEGHEN DE 

MATTOS, PELOS EXPRESSIVOS RESULTADOS 

CONQUISTADOS NO CIRCUITO PAULISTA DE 

VELOCROSS. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 196/2020 - 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 
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COM O CARDIOLOGISTA MOGIMIRIANO PROFESSOR 

DOUTOR ALFREDO JOSÉ MANSUR, PELA POSSE 

COMO MEMBRO TITULAR DA ACADEMIA DE 

MEDICINA DE SÃO PAULO. Autoria: MARIA HELENA 

SCUDELER DE BARROS. A Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros requereu, verbalmente, a leitura da Moção 

nº 196/2020, na íntegra, o que foi aprovado, pelo Presidente 

da Câmara, assim redigida: “MOÇÃO Nº 196/2020. Senhor 

Presidente. Senhoras e Senhores Vereadores. Senti-me muito 

honrada em receber o convite para a posse do mogimiriano 

Dr. Alfredo José Mansur, como membro titular da Academia 

de Medicina de São Paulo. O mogimiriano Professor Doutor 

Alfredo José Mansur graduou-se em Medicina pela 

Universidade de São Paulo, em 1975. Fez residência médica 

em medicina interna e cardiologia no Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 

1978. Cumpriu o doutorado em Cardiologia, pela Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1987, e 

ministrou livre-docência em Cardiologia, pela Universidade 

de São Paulo, 1996.  Foi Diretor da Unidade Clínica de 

Ambulatório Geral do Instituto do Coração do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Alfredinho, como é carinhosamente chamado, nasceu 

em 1952, filho de Gonçalo Mansur e Antônia Beltrame 

Mansur. Desde muito cedo mostrou dedicação aos estudos, 

sua inteligência privilegiada fez com que ingressasse, de 

forma direta, no 2º ano do então Grupo Escolar Coronel 

Venâncio, depois de ter sido alfabetizado, informalmente pela 

saudosa professora, por todos conhecida, D. Quita. Ainda 

muito jovem trabalhou no balcão do cartório do Dr. Nini 

Masotti, reconhecendo firmas e atendendo advogados, até 

ingressar na Universidade Paulista de Medicina, em 1970. 

Estagiou nos EUA, na cidade de Boston, onde fez vários 

cursos na área, obtendo títulos de Especialista em Cardiologia 

e em Terapia Intensiva. Dedicação e assistência, ensino e 

pesquisa são as suas principais linhas de atuação, voltadas     

para Endocardite infecciosa, insuficiência cardíaca e avaliação 
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da saúde cardiovascular, em pacientes ambulatoriais. Em 

outubro de 2001, quando estive na Presidência desta Casa de 

Leis, outorguei a Medalha Presidente João Teodoro Xavier a 

este ilustre conterrâneo. Esta centenária Casa deve mais uma 

vez homenagear este ilustre filho de Mogi Mirim, que tanto 

orgulho traz a grei mogimiriana, ao assumir uma cadeira junto 

à Academia de Medicina de São Paulo. Diante do Exposto, 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental de estilo depois de 

ouvido o Douto Plenário, e de acordo com o Art. 162, 

combinado com Art. 152 § 2.  do Regimento Interno Vigente, 

seja registrado em ata de nossos trabalhos Votos de 

Congratulações e Aplausos, com o Professor Doutor Alfredo 

José Mansur, pela posse como Membro Titular da Academia 

de Medicina de São Paulo.  Requeiro, ainda que seja oficiado 

ao Exmo Senhor Professor Doutor Alfredo José Mansur. Sala 

das Sessões “Vereador Santo Rótolli”   aos   12 de agosto de 

2020. Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros”. Moção 

Nº 197/2020 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO 

DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO SENHOR 

RONEI ANTONIO POLIDORO, OCORRIDO DIA 13 DE 

AGOSTO DE 2020. Autoria: MARIA HELENA SCUDELER 

DE BARROS Moção Nº 198/2020 - Assunto: Moção de 

Repúdio a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo 

péssimo serviço que vem sendo prestado aos munícipes de 

Mogi Mirim, onde muitos reclamam da demora na entrega de 

correspondências o que vem acarretando enormes transtornos 

a todos. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA Moção Nº 

199/2020 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS 

AO ICA INSTITUIÇÃO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM E AOS JOVENS PELO 

DIA 12 DE AGOSTO DIA INTERNACIONAL DA 

JUVENTUDE. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Moção Nº 

200/2020 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À 

FONTE VIVA PELO ANIVERSÁRIO DE 19 ANOS DE 

FUNDAÇÃO, SENDO 17 ANOS DE PORTAS ABERTAS 

DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS 

DA BAIXA MOGIANA FONTE VIVA COMPLETADOS 
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DIA 13 DE AGOSTO DE 2020. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA Moção Nº 201/2020 - Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS À LYRA MOJIMIRIANA 

PELO ANIVERSÁRIO DE 35 ANOS DE FUNDAÇÃO 

COMEMORADO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA Moção Nº 202/2020 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À DIRETORIA DA 

60ª SUBSEÇÃO DE MOGI MIRIM DA OAB ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PELO DIA 11 DE AGOSTO 

DE 2020, DIA DO ADVOGADO. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA Moção Nº 203/2020 - Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS À SUPPORTE PARA FESTAS 

PELO ANIVERSÁRIO DE 18 ANOS DE FUNDAÇÃO NO 

DIA 22 DE AGOSTO DE 2020. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. A seguir, o Sr. Presidente colocou à disposição dos 

Srs. Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios 

nºs. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 

669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 680, 681, 

682, 679, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 

693, 694, 695, datados de 09, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 21 de 

agosto de 2020, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do 

Prefeito Municipal, José Augusto Francisco Urbini, 

respectivamente, respondendo a respeito da Indicação nº 

150/2017; Indicação nº 1285/2017; Requerimento nº 

523/2019; Requerimento nº 182/2020; Requerimento nº 

140/2020; Indicação nº 476/2020; Requerimento nº 224/2020; 

Requerimento nº 222/2020; Requerimento nº 209/2020; 

Requerimento nº 208/2020; Indicação nº 463/2020; 

Requerimento nº 219/2020; Indicação nº 388/2020; Indicação 

nº 828/2019; Requerimento nº 169/2019; Requerimento 

237/2020; Indicação 537/2020; Requerimento nº 217/2020; 

Requerimento nº 230/2020; Requerimento nº 235/2020; 

Indicação nº 525/2020; Indicação nº 514/2020; Requerimento 

nº 228/2020; Requerimento nº 505/2020; Requerimento 

136/2020; Indicação 300/2020; Requerimento 244/2020; 

Requerimento 234/2020; Indicação 516/2020; Requerimento 

229/2020; Indicação 506/2020; Indicação 508/2020; 
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Indicação 509/2020; Indicação 460/2020; Indicação 

503/2020; Requerimento 143/2020; Requerimento 227/2020; 

Indicação 517/2020, desta Edilidade; (arquive-se, após dar 

ciência aos Senhores Vereadores interessados); Ofício 

circular, datado de 17 de agosto de 2020, subscrito pelo Sr. 

Sandro Rogério, Gerente Operacional da filial de Mogi Mirim, 

empresa Santa Cruz Transportes Ltda., “em resposta ao 

Requerimento nº 233/2020, do Vereador Alexandre Cintra”; 

(arquive-se após dar ciência ao Vereador Alexandre Cintra). 

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. Como os próximos oradores, 

Vereadores Gérson Luiz Rossi Junior, Jorge Setoguchi e José 

Augusto Capistrano Santos, desistissem da palavra, ocupou 

lugar, na tribuna, o Vereador Luís Roberto Tavares. 

Inicialmente, cumprimentou a todos e deu início a sua fala, 

relatando a inauguração da primeira fase das obras, no Parque 

das Laranjeiras. Agradeceu a alguns colaboradores e 

participantes, responsáveis pela conquista, como a Promotora 

Cristiane Hillal, os moradores, funcionários da Prefeitura e os 

deputados que sempre o ajudaram de alguma forma, bem 

como, funcionários do setor, e, em seguida, desculpou-se, caso 

tivesse esquecido algum nome. Lembrou da participação de 

muitas pessoas, no processo da citada Ação Civil Pública, e, 

agradecendo, dedicou a inauguração aos moradores. Em 

seguida, falou sobre a Rua 37 e explicou que esta não ficara 

para a antecipação da segunda fase das obras. Explanou sobre 

seu desejo para que as Ruas 36 e 37 fossem asfaltadas e 

concluiu, dizendo que o povo estava contente, elogiando as 

ruas e se despediu. O próximo orador a fazer uso da palavra, 

foi a Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. 

Inicialmente, cumprimentou a todos e discorreu sobre a Arena 

Multiuso “Jornalista Valter Abrucez”. Cumprimentou a 

administração municipal, entretanto, incluiu, dizendo que há 

dois meses tinha se reunido com com Eduardo Schmidt, 
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Secretário de Planejamento, e outros funcionários, para 

conversarem sobre o projeto referente à telecomunicação. Na 

reunião, a vereadora relatara sobre um perigo que a 

preocupava, referente ao acabamento à beira do Ribeirão 

Santo Antônio, próximo à Avenida Santo Antônio. Falou que, 

na reunião, diante da sua preocupação, recebera a resposta de 

que “a administração municipal não tinha que olhar filho de 

ninguém”, mas que, ela tinha conseguido convencer os 

presentes, para que solucionassem o problema de alguma 

forma. Afirmou que era triste a forma como a administração 

pensava e que, na reunião, todos tinham ficado “chateados” 

com a resposta. Explicou que ela questionara a administração, 

sobre o descaso com a situação e falou sobre seu 

requerimento, feito em julho, cuja resposta ela leu. Encerrou, 

dizendo que tinha feito a sua parte, com educação. O próximo 

orador foi o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. 

Primeiramente, ele cumprimentou a todos e depois falou sobre 

a Moção nº 200/2020, de autoria do Vereador Alexandre 

Cintra, que parabenizava a Associação Fonte Viva de apoio às 

pessoas no espectro autista. O orador agradeceu a Deus, pela 

instituição Fonte Viva, pelos integrantes e pelo trabalho que 

os funcionários realizavam. Como pai de autista, segundo ele, 

tinha de erguer as mãos para o céu, em agradecimento a Deus, 

por tudo o que acontecia. Em seguida, falou sobre seu 

desconforto com relação ao racismo, abordou sobre os 

aspectos, que formavam o ser humano, e lembrou sobre o caso 

do jovem negro, de 18 anos, que tinha sido agredido e morto, 

por um policial e um segurança. Continuou o discurso sobre o 

racismo e incluiu a questão dos policiais e do abuso de poder 

e salientou que haveria uma sociedade melhor, somente 

quando existisse uma educação que passasse pela igualdade, a 

partir do ensino de que todos eram iguais, independentemente, 

da cor. Completou sua fala, lembrando da miscigenação 

brasileira e sobre o treinamento policial e finalizou, citando as 

barbaridades que ocorriam no meio. O próximo orador foi a 

Vereadora Sonia Regina Rodrigues. Iniciou sua fala, 

discorrendo sobre o Requerimento nº 252/2020, e informou 
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seu contato com os deputados, no objetivo de conquistar 

emenda parlamentar, para reduzir a despesa do município. 

Lembrou também, sobre o acidente no córrego Santo Antônio, 

ocorrido com uma família e com outras pessoas que tinham se 

acidentado, declarou que compreendia os questionamentos 

referentes à segurança do local e concordou sobre a 

necessidade de solução do problema, sugerindo cobrir o 

córrego. Em seguida, falou sobre a COVID-19 e os policiais, 

afirmando que era um absurdo o Governo do Estado não ter 

mandado testes para os profissionais da segurança pública e 

prosseguiu, mostrando seu repúdio e descontentamento, com a 

situação que envolvia os agentes, e concluiu sua fala, falando 

sobre o descaso para com os profissionais. O Vereador Tiago 

César Costa foi o próximo a fazer uso da palavra, iniciando 

com cumprimento a todos, parabenizou também o presidente, 

por seu aniversário. A princípio, apresentou seu ponto de vista 

com relação à falta de comunicação entre o SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos e a Prefeitura. Com relação a 

isto, falou sobre a situação do Bairro Maria Beatriz, que tinha 

sido recapeado no ano, em curso, lembrou de seu registro, 

pedindo informações quanto ao custo da obra, realizada pelo 

SAAE e prefeitura, e questionou sobre a falta de 

planejamento, uma vez que o dinheiro público tinha sido 

desperdiçado. Informou que iria esperar uma resposta, com as 

informações sobre o custo e iria apontar ao Ministério Público 

o descumprimento da Lei nº 6.174/2020, referente ao 

eliminador de ar. Citou o caso em que o SAAE tinha trocado o 

hidrômetro de um morador, sem sua autorização, e comentou 

sobre os atos suspeitos, cometidos pelo serviço de água e 

esgotos, com relação aos hidrômetros. Salientou que o serviço 

era uma vergonha, para o munícipe de Mogi Mirim. O 

vereador concluiu, falando de seu descontentamento para com 

a empresa e para com a prefeitura, por conta do desperdício de 

dinheiro público, dinheiro do contribuinte. Reiterou seu 

repúdio e incluiu a empresa Correios, pelo serviço mal 

prestado que fazia, e finalizou sua fala, agradecendo ao 

presidente e desejando boa noite. O próximo orador inscrito 
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foi o Vereador Alexandre Cintra. Iniciando sua fala, 

cumprimentou a todos os presentes e discorreu sobre as 

Indicações nºs. 569/2020; 570/2020; 571/2020 e 572/2020, 

referentes às testagens das entidades assistenciais, a se realizar 

no período de dois, em dois meses, uma vez que a maior 

preocupação era a de que elas cessassem. Em seguida, 

agradeceu aos pares, a aprovação da Moção nº 200/2020, de 

sua autoria, lembrou de sua emenda impositiva, destinada à 

entidade Fonte Viva e informou que a Fonte Viva tinha 

conseguido concluir sua obra, outrora em andamento. 

Finalizou, informando a data da primeira reunião dos 

membros da Frente Parlamentar de Políticas Públicas, em 

Defesa da Cultura e do Turismo, com participação do 

Presidente do Conselho de Cultura e Secretário Municipal. 

Em seguida, fez uso da palavra o Vereador André Albejante 

Mazon. Ele cumprimentou a todos e discorreu acerca do 

Requerimento nº 204/2020, leu o ofício que recebera, em 

resposta, e destacou que tinha encaminhado um protocolo. 

Deu ciência sobre as respostas por ele obtidas, manifestou seu 

descontentamento diante do desrespeito para com a Casa de 

Leis e falou que tal situação tinha sido uma afronta, ao seu 

dever de investigar. Questionou quanto ao zelo das 

informações e o motivo pelo qual eram repassadas, lembrou 

das dificuldades que passara a ter no tocante à sua 

prerrogativa de fiscalizar. Recordou sobre a listagem dos 

testes da COVID-19, que tinha solicitado, e informou que 

havia uma grave denúncia para ser averiguada, mas que não 

obtivera respostas e que, aguardava também, manifestação do 

Ministério Público. Contestou sobre as dificuldades da 

intervenção na Santa Casa, em fornecer documentos e 

impossibilitar a fiscalização, perguntou ainda, o que escondia 

o Gabinete do Prefeito, e questionou, se havia alguma 

informação que não fosse possível à investigação. Finalizou, 

destacando que os vereadores precisavam tomar providências, 

de forma urgente, para que a Casa fosse respeitada perante ao 

gabinete do prefeito, novamente, uma vez que a ação 

determinava o total desprezo pela Casa. Na sequência, fez uso 
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da palavra o Vereador Cinoê Duzo. Ele cumprimentou a todos 

e parabenizou ao presidente, por seu aniversário. Inicialmente, 

informou que Prefeitura Municipal de Mogi Mirim tinha 

realizado os de testes da Covid-19, questionou o resultado 

deles, pois este não tinha sido apresentado. Falou que uma 

funcionária provara positivo para a Covid e disse de sua 

sugestão de transmitir as sessões de forma virtual. Em 

seguida, abordou o problema do transporte público, dos 

ônibus e se posicionou contrário às pessoas, que defendiam a 

viação detentora da concessão. Finalizou, lembrando a volta 

às aulas e os problemas que o retorno presencial poderia 

causar. O próximo orador a fazer uso da palavra foi o 

Vereador Cristiano Gaioto. Cumprimentou a todos e 

parabenizou ao presidente por seu aniversário. Falou sobre a 

testagem que tinha sido realizada no final de semana e 

respondeu ao questionamento do Vereador Cinoê, sobre os 

resultados positivos, os quais estavam em isolamento 

domiciliar. Informou que a taxa de ocupação da Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) caíra para 41%, sendo esta a menor 

até o momento, e manifestou sua satisfação. Falou sobre a 

baixa quantidade de pessoas na testagem e discorreu sobre o 

motivo, afirmando que era devido ao medo da população. 

Parabenizou a organização da Secretaria de Saúde, aos alunos 

de enfermagem da ETEC Pedro Ferreira Alves, que tinham 

participado da ação, e finalizou, agradecendo a todos os que 

tinham colaborado. O próximo orador inscrito foi o Vereador 

Fábio de Jesus Mota. Inicialmente, ele cumprimentou a todos 

da Casa, em especial ao presidente, por seu aniversário. 

Comunicou a todos o envio de um ofício à Secretaria de 

Saúde, solicitando para que todos os motoristas da Viação 

Fênix fossem testados, no menor tempo possível, e, para 

concluir, explicou os riscos do contato direto com as pessoas. 

Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha. Cumprimentou a todos e manifestou felicitações ao 

presidente, que, apesar da juventude, mostrava grande 

experiência política. Em seguida, falou sobre a inauguração do 

Espaço 250 anos “Jornalista Valter Abrucez” e sobre a 
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aproximação que tinha com o jornalista. Citou sobre a 

preocupação de Vereadora Maria Helena, sendo a mesma que 

a dele. Abordou os riscos acerca do local. Revelou que o 

projeto inicial não permitia alteração, uma vez que 

desfigurava a originalidade do projeto, mas que o perigo do 

local tinha sido levado em consideração. Informou sobre um 

acordo e que a Secretaria de Serviços e de Agricultura 

realizaria obras de melhorias no local, para segurança da 

população. Lembrou que se preocupara com os detalhes do 

Espaço e de sua fiscalização, já que se encontrava em 

funcionamento e, com isso, pediu um policiamento maior no 

local, para uso adequado. Finalizou, direcionando a fala ao 

Vereador Orivaldo Magalhães, referente à Instituição Fonte 

Viva, esclarecendo-lhe que parte de seu orçamento impositivo 

fora indicado à instituição. Não havendo mais oradores 

inscritos, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão às 20h10, 

conforme o disposto no Artigo 105, da Resolução nº 276/2010 

(Regimento Interno vigente). Decorrido o interstício 

regimental a que se refere o citado dispositivo e depois de 

nova chamada nominal dos Srs. Vereadores, conforme o 

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

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

Presidente deu por iniciados os trabalhos da "ORDEM DO 

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

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

“d”, do Artigo 171 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei 

nº 71, de 2020, de autoria do Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha, “dando denominação oficial à Rua 19, localizada no 

Loteamento Residencial Flor D’Aldeia, de JOSÉ JOB DA 

SILVA SANTOS”. Pareceres das Comissões de Denominação 

de Vias e Logradouros Públicos e de Justiça e Redação. Para 

discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra o Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha. Iniciou, com uma breve 

bibliografia de Senhor José Job da Silva Santos, nascido em 

09/12/1946, e que, com nove anos de idade, iniciara a vida 

laboral como engraxate, trabalhando também, como aprendiz 

em uma tipografia, em Mogi Guaçu. Na década de 70 tinha 
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montado sua primeira gráfica, com nome de Gráfica Santa 

Cruz. Criara seus cinco filhos e participara do crescimento da 

cidade de Mogi Mirim, fornecendo para grandes empresas da 

época. Relatou que, em 1994, o Sr. Job tinha iniciado uma 

gráfica, utilizando seu próprio nome e assim permanecera a 

nova gráfica, estando em atividade até o momento presente. 

Finalizou, pedindo a aprovação dos nobres pares, para a 

matéria, uma justa homenagem, para um grande empresário, 

que corroborara para a história de Mogi Mirim; (colocado a 

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

unanimidade, o Projeto de Lei nº 71/2020, do Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha); (à sanção do Prefeito de Mogi 

Mirim); 2. Projeto de Lei nº 72, de 2020, de autoria do 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha, “dando denominação 

oficial à Rua 12, localizada no Loteamento Élzio Mariotoni, 

de AMBROSIO DE GRAVA”. Pareceres das Comissões de 

Denominação de Vias e Logradouros Públicos e de Justiça e 

Redação. Fez uso da palavra o Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha. Novamente, iniciou sua fala com uma breve história 

sobre Ambrósio de Grava, nascido em 30 de julho de 1938 e 

falecido, no dia 25 de abril de 2001. Lembrou que Ambrósio 

era natural de Mogi Mirim, tinha residido e trabalhado no sítio 

de seus pais, casara-se com Josefina, passando a viver na 

cidade, especificamente, no bairro do Tucura, onde residia a 

viúva. Concluiu, dizendo que Ambrósio De Grava tinha sido 

um mogimiriano merecedor de homenagens e pediu a 

aprovação do projeto aos nobres pares; (colocado a votos, em 

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

unanimidade, o Projeto de Lei nº 72/2020, do Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha); (à sanção do Prefeito de Mogi 

Mirim); 3. Projeto de Lei nº 74, de 2020, de autoria do 

Vereador Alexandre Cintra, “dando denominação oficial ao 

Logradouro Rua 14 do Loteamento Élzio Mariotoni de 

‘INVESTIGADOR DE POLÍCIA ANTONIO WILSON DE 

OLIVEIRA’”. Pareceres das Comissões de Denominação de 

Vias e Logradouros Públicos e de Justiça e Redação. Para 

discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra o Vereador 
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Alexandre Cintra. Ele iniciou, com uma breve bibliografia de 

Antônio Wilson de Oliveira, que nascera em 1º de julho de 

1962, natural de Mogi Mirim, casado que fora, com Eliana 

Pinaffi de Oliveira, tendo sido pai de quatro filhos e avô de 

Lorena. Prestara serviços na Polícia Civil do Estado de São 

Paulo, por 18 anos, como investigador. Deixara aos seus filhos 

um legado de educação, hombridade, honestidade e respeito. 

Relatou o vereador que o homenageado tinha sido vítima da 

Covid-19 e finalizou, pedindo a aprovação do projeto; 

(colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, 

Turno Único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 74/2019, 

do Vereador Alexandre Cintra); (à sanção do Prefeito de Mogi 

Mirim); 4. Projeto de Lei nº 77, de 2020, de autoria do 

Vereador Alexandre Cintra, “dando denominação oficial ao 

Logradouro Rua 08 do Loteamento Élzio Mariotoni de ANA 

LUCIA RIBEIRO SCAPIN”. Pareceres das Comissões de 

Denominação de Vias e Logradouros Públicos e de Justiça e 

Redação. O Vereador Alexandre Cintra fez uso da palavra 

para discorrer sobre o projeto de lei e iniciou com a 

bibliografia de Ana Lucia, que fora mãe de Júlia, trabalhara no 

Cras Leste, fora educadora social e professora de educação 

básica. Era formada em psicologia, com capacitação em 

Psicoterapia Breve, atendera pessoas de várias faixas etárias, 

incluindo dependentes químicos e pacientes hospitalizados, 

acamados, com e sem condições de locomoção. Tinha sido 

voluntária no Projeto Sementes e realizara atendimento em 

Psicoterapia Breve, nas comunidades carentes. Finalizou, 

pedindo a aprovação do projeto; (colocado a votos, em sessão 

de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o 

Projeto de Lei nº 77/2020, do Vereador Alexandre Cintra); (à 

sanção do Prefeito de Mogi Mirim); 5. Projeto de Lei nº 78, de 

2020, de autoria do Vereador Alexandre Cintra, “dando 

denominação oficial ao Logradouro Rua 04 do Loteamento 

Residencial Boa Vista de EDIR EXPEDITA PIMENTA 

CALEF”. Pareceres das Comissões de Denominação de Vias e 

Logradouros Públicos e de Justiça e Redação. Novamente, 

para discutir o projeto, fez uso da palavra o Vereador 
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Alexandre Cintra, apresentando a bibliografia de Edir 

Expedita Pimenta Calefi, nascida em 30 de agosto de 1953, 

em Mogi Mirim. Formada Bacharel em Direito, fora aprovada 

no concurso para Oficial de Justiça do Estado de São Paulo, e 

detinha quase 40 anos de profissão, quando de seu 

falecimento. Tinha sido casada, mãe de duas filhas e viera a 

falecer em 10 de maio de 2019. Concluiu, lembrando sobre as 

três pessoas homenageadas, as quais lhe eram próximas e 

pediu, novamente, aos nobres edis, a aprovação ao projeto; 

(colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, 

Turno Único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 78/2020, 

do Vereador Alexandre Cintra); (à sanção do Prefeito de Mogi 

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

Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada 

à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os 

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

Interno vigente). O primeiro inscrito a fazer uso da palavra foi 

o Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior. Iniciou, cumprimentado 

ao presidente da Casa, desejando-lhe felicitações por seu 

aniversário. Retomou o questionamento do Vereador Cinoê, 

sobre o número de pessoas testadas para COVID-19, lembrou 

da flexibilização e sobre as preocupações, acrescentando o 

índice de contaminados e os cuidados a serem tomados. A 

seguir, fez uso da palavra o Vereador José Augusto Capistrano 

Santos. Parabenizou ao presidente e discorreu sobre a 

Indicação nº 558/2020, de sua autoria, referente à Rua 

Sebastião Milano Sobrinho, no Jardim Planalto, abordando as 

condições da referida rua e o perigo em tê-la da maneira que 

se encontrava. Finalizou, agradecendo a todos. O próximo 

orador a fazer uso da palavra foi o Vereador Luís Roberto 

Tavares. Cumprimentou a todos e falou sobre o Requerimento 

nº 257/2020, de sua autoria, solicitação para prolongar a 

Avenida Francesco Improta, no Jardim Sbeghen, até a 

Avenida Manoel J. S. Barros, na parte baixa das Chácaras 

Ypê, para facilitar o trânsito entre os munícipes. Citou o atual 

Plano Diretor e ressaltou, caso retornasse como vereador, que 

faria com que o pedido de prolongamento fosse incluso ao 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

21 

próximo plano e pediu para que algo fosse feito no local, 

visando à segurança da população, principalmente, dos 

motoristas. O próximo assunto abordado foi referente ao 

projeto sobre a captação de energia solar, pois ele se 

preocupava com a demora para sua votação, assim como, 

lembrou sobre o projeto referente às vagas para idosos e 

cadeirantes, que até o presente momento não fora votado e 

questionou o porquê da demora. Falou sobre o Requerimento 

nº 260/2020, reiterando a convocação da presidente e 

tesoureiro da LIFAMM – Liga de Futebol Amador de Mogi 

Mirim. Em seguida, dirigiu-se ao Vereador José Capistrano, 

referente à indicação citada, anteriormente, e comentou sobre 

o acidente que ele tinha sofrido, ratificando a fala do vereador. 

Encerrou sua fala, desejando uma boa semana a todos e 

cumprimentou ao presidente por seu aniversário. 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. A princípio, 

cumprimentou a todos e agradeceu a todos, pelas felicitações, 

discursou sobre sua gratidão, pelas amizades, e por todas as 

bênçãos conquistadas. Novamente, na direção dos trabalhos, o 

Senhor Presidente da Câmara, Vereador Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino, facultou o uso da palavra ao 

Vereador Marcos Antônio Franco. Este parabenizou ao 

presidente e agradeceu a Anderson, do Jornal O Popular, pelo 

carinho para com sua filha, Elis Regina, pessoa com 

deficiência, em virtude de matéria que tinha feito, narrando 

sua jornada. Lembrou sobre a trajetória de sua filha, desde o 

momento em que ela perdera os movimentos das pernas, e leu 

um trecho da matéria, “nem sempre ganhando, nem sempre 

perdendo, mas aprendendo a jogar, essa é nossa vida”. Falou 

sobre persistência e sobre Elis ter sido a primeira mulher 

cadeirante, no Brasil, com habilitação na categoria D. 

Relembrou os desafios que tinham surgido ao longo dos anos 
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e mostrou os troféus, que sua filha conquistara, e disse que as 

pessoas não devem desistir de seus sonhos. Finalizou, 

agradecendo aos vereadores pela atenção e salientou, que 

antes chorava, de dor, mas, agora, chorava de alegria, pois sua 

filha era inspiração para as outras pessoas. Agradeceu a filha, 

Elis Regina, e, principalmente, a Deus, pelo presente que fora 

sua filha. Como o próximo orador, Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, desistisse da palavra, ocupou lugar, na 

tribuna, o Vereador Moacir Genuário. Falou sobre uma 

proposta, conquistada pelo MDB, em Brasília, com a 

participação dos Vereadores Tiago Costa e Maria Helena, para 

realização do recapeamento da Avenida Luís Pilla, verba 

destinada pelo Deputado Baleia Rossi. Mostrou o áudio que 

recebera, denunciando um pré-candidato, de Martim 

Francisco, falando que ele, orador, fora quem realmente 

conquistara a verba, dizendo ainda, que o tal pré-candidato 

começara com mentiras, não soubera passar informações 

quanto ao partido, e ressaltou a quantidade de mentiras por ele 

vista, algo que o deixara entristecido, quanto à política. Disse 

que a ingratidão era o pior sentimento que existia e com 

relação a isto, falou que tinha assistido a alguns vídeos e 

comentou, que tinha visto “verdadeiros atores, pois só 

faltaram chorar para falar sobre determinado assunto”. Falou 

sobre uma live, que ocorrera, lembrou que vários artifícios 

tinham sido utilizados, na conquista da verba. Em seguida, 

disse sobre “dar honra a quem a tinha” e que, as pessoas 

sabiam o que realmente havia acontecido, relativamente, à 

conquista da verba. Ressaltou os dois ofícios de sua autoria, 

um referente à via de subida do Planalto, para a construção de 

duas pistas e calçada, em ambos os lados, e o outro ofício, 

sobre o Loteamento Élzio Mariotoni, localizado no Parque das 

Laranjeiras. O próximo orador foi a Vereadora Sonia Regina 

Rodrigues. Parabenizou ao presidente, por seu aniversário, e, 

em seguida, cumprimentou o Vereador Marcos Gaúcho, por 

sua filha. Direcionou a fala ao Vereador Alexandre Cintra, 

sobre a Medalha “João Teodoro” e o Título de Cidadão 

Mogimiriano, parabenizou e agradeceu ao vereador. Falou 
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sobre seu trabalho e esforço pelo Parque das Laranjeiras, 

sobre a inauguração da primeira fase de obras e comentou 

sobre demais fases, sendo três delas, ao todo. Recordou sua 

caminhada, na vereança, e citou o Deputado Ricardo Izar, que, 

em suas palavras, tinha sido o único deputado, que pisara no 

bairro e que participara de audiência pública, realizada pela 

vereadora. Informou que o bairro fora feito por meio de 

financiamento e com isso, contou, brevemente, sobre a 

história do Parque das Laranjeiras. Citou também, as várias 

visitas que ela fizera à Brasília, visando conquistas para o 

bairro, ressaltou a presença do deputado, por intermediação, 

para chegar ao Ministro das Cidades. Finalizou, afirmando 

que continuaria lutando pelo bairro, até que a última rua fosse 

concluída, com toda regularização. Parabenizou aos 

moradores do Parque das Laranjeiras e dignificou a conquista, 

pelos anos que os munícipes tinham sofrido, ressaltou a forma 

injusta, como o loteamento fora feito, incluindo o loteador, 

que passava por processo, pedindo para que este último fosse 

responsabilizado e para que devolvesse o valor do empréstimo 

aos cofres públicos.   Em seguida, fez uso da palavra o 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. Agradeceu aos 

funcionários da administração pública, especialmente, o 

Prefeito Carlos Nelson Bueno, pela assinatura da construção 

da quadra, da Escola “Bráulio José Valentim”, bem como, os 

Secretários Flávia e Eduardo. Retornou ao ano de 2019, na 

época de festividades juninas, e lembrou que, como o espaço 

não fora suficiente, a escola ocupara um pedaço da Avenida 

Luís Pilla, a fim de acomodar a todos. Falou sobre a 

destinação de seu orçamento impositivo, para a escola Bráulio 

José Valentim, para reforma da referida quadra. Lembrou da 

indicação, pedindo a troca de iluminação, do distrito de 

Martim Francisco, objetivando melhorias no local, pois ele se 

preocupava com a questão da segurança. Acrescentou à 

indicação e pediu a troca de iluminação do Jardim Floresta e 

do Jardim Planalto. Fez um agradecimento especial ao 

Secretário Valdir Biazotto, pelas melhorias realizadas nas 

Chácaras Sol Nascente e pelas ruas que entrariam, em 
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processo de melhorias, como na Usina Esmeralda e 

Aparecidinha. Agradeceu a limpeza realizada na Chácara São 

Francisco e pediu ao secretário, para que atendesse o pessoal 

da chácara, para a finalização das ruas. Falou sobre a Nação 

Brasileira e enalteceu o Brasil, lembrou que o país batera o 

recorde da balança comercial, mesmo em um período de 

pandemia, porém entristecia-se, ao se lembrar que apenas uma 

parcela mínima era pertencente ao agronegócio. Finalizou, 

agradecendo, e desejou boa semana a todos.  O próximo 

orador foi o Vereador Tiago César Costa. Com relação ao 

Parque das Laranjeiras, disse que nunca desistira do sonho e 

lembrou que Vereador Moacir e ele, tinham levado o prefeito, 

junto ao Ministro das Cidades, para fecharem o cerco, assim 

como ocorrera no bairro. Narrou que desde o início era 

articulado, para trazer o que fora realizado, falou que os 

vereadores tinham potencial para mudar a história da cidade 

de Mogi Mirim, trazendo melhorias e coisas boas para o povo. 

Afirmou, que somente nos últimos quatro anos, eles, 

vereadores, tinham conseguido mudar uma história de um 

povo sofrido, que já durava 40 anos, e falou sobre os frutos 

que tinha colhido. Relatou que a crise viria, no próximo ano, 

por conta da crise econômica, e ressalvou que a cidade 

precisaria, urgentemente, de uma parceria com o Governo 

Federal, uma vez que o efeito da crise ainda não chegara. 

Enfatizou que a cidade deveria ser levada até onde merecia e 

do lugar de onde nunca deveria ter saído. Falou que o intuito 

sempre fora para o crescimento da cidade e em melhorias para 

o povo. Frisou sobre o depoimento do Ministro Fachin, do 

STF – Supremo Tribunal Federal, e citou a seguinte frase, dita 

pelo ministro: “candidatura de Lula, em 2018, teria feito bem 

à democracia”. Ele se indignava, com tais palavras. Revoltou-

se, ao falar de uma menina, de dez anos de idade, que fora 

estuprada, durante quatro anos, e engravidara do estuprador. 

Finalizou, dizendo sobre a inversão de valores, onde a mentira 

dominava, haja vista que pessoas queriam vantagens, em cima 

das outras pessoas; que a verdade e honestidade eram valores 

que não se poderiam perder, e achou ridículo o que ocorria no 
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país. O próximo orador foi o Vereador André Albejante 

Mazon. Parabenizou aos funcionários da Secretaria de Saúde e 

ao Vereador Cristiano Gaioto, pela conquista dos testes 

rápidos para Covid, os quais tinham sido realizados, no 

sábado. Disse que estivera presente, na ação, e se 

impressionara com a organização do local, com a segurança 

para o público. Tranquilizou a população mogimiriana, quanto 

aos riscos da testagem e pediu para que fizessem o teste. Falou 

sobre sua surpresa ao saber os números de casos confirmados, 

falou sobre os resultados obtidos com a testagem, 

apresentando também, os que já tinham sido infectados e os 

que possuíam anticorpos. Aproveitou para dizer que era um 

entusiasta, para a testagem em massa da população, e falou 

sobre o lado positivo e sobre o resultado da contaminação. 

Estendeu sua fala para parabenizar a inauguração da Praça 

Jornalista Valter Abrucez, sendo a utilização do local um 

sonho antigo. Salientou sua felicidade com a inauguração da 

nova praça de eventos. Lembrou sobre a função do prefeito, 

que deveria cuidar de todos os problemas da cidade, não 

apenas de um, ou outro, e que, o prefeito deveria priorizar os 

problemas mais importantes, tal como, o da pandemia, sem se 

esquecer dos demais. Finalizou, desejando uma semana 

abençoada. O próximo orador foi o Vereador Cinoê Duzo. 

Falou sobre tomar os devidos cuidados, na utilização de 

máscaras, e informou, que por várias vezes pedira ao 

presidente de seu partido, para que utilizasse a máscara. 

Parabenizou ao presidente da Câmara, por seu aniversário, 

porém, disse que quem tinha que chamar a atenção dos 

vereadores, quanto ao uso de máscara, era o presidente da 

Casa, todavia, aclarou que todo cuidado era pouco e que não 

seria ele, quem corrigiria as pessoas. Agradeceu ao Vereador 

Gerson, por consultar a Base e por repassar os resultados e 

disse que esperaria a comprovação da Secretária de Educação 

sobre a volta às aulas, o que não era possível. Direcionou-se 

ao Vereador José Capistrano, retomou o caso referente à via 

de acesso ao Jardim Planalto, dizendo sobre a lei, que o 

Vereador Gerson e ele tinham elaborado, chamada “adote uma 
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ciclovia”. Colocou o perigo iminente de acidente, naquela via, 

e sobre o recapeamento da estrada, que ligava o bairro até o 

Distrito de Martim Francisco. Referente à fala do Vereador 

Tiago Costa, sobre o desperdício de dinheiro, na obra do 

bairro Maria Beatriz, esclareceu que fora feita sem 

planejamento. Pediu desculpas ao Vereador André, caso 

tivesse sido deselegante, mas afirmou que não seria omisso, 

quanto ao uso de máscaras como medida preventiva à 

COVID-19, desejou que os testes fossem aplicados, em toda 

cidade, e que os resultados destes fossem amplamente 

divulgados, uma vez que o índice era de extrema importância. 

Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Cristiano Gaioto. 

Falou sobre o agronegócio e disse que a Ministra da 

Agricultura tinha realizado um brilhante trabalho. Depois, 

retomou o assunto referente às testagens. Frisou a fala do 

Vereador Cinoê sobre o uso contínuo e constante de máscara e 

álcool em gel. Falou sobre seu afastamento na semana 

retrasada, devido à suspeita de contaminação pelo vírus, citou 

a colocação do Vereador Geraldo, pedindo para que a Câmara 

solicitasse testagem nos funcionários, porque a funcionária 

que estava contaminada estivera em contato, direto e indireto, 

com os outros funcionários, gerando grande preocupação. 

Pediu mais atenção no contato direto com outras pessoas, 

ressaltou as pessoas que estavam na linha de frente no 

combate ao vírus, como os profissionais da saúde, os quais 

corriam o risco de contaminação, mas continuavam na batalha. 

Elogiou a atual composição da Câmara Municipal, disse que 

foi a melhor na história de Mogi Mirim, por conta da 

quantidade de coisas que conseguira executar. Em seguida, 

frisou a valorização funcional existente na Guarda Municipal 

de Mogi Mirim, e narrou que o responsável por isso era o 

presidente da Câmara, Manoel Palomino. Finalizou, 

agradecendo ao presidente e o parabenizou, por seu 

aniversário. O próximo orador foi o Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha. Reforçou ser contra o retorno das aulas presenciais 

e informou que, em Mogi Guaçu tinha sido definido, que não 

retornariam, em 2020. Incluiu que a Secretária Flávia Rossi, 
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pessoalmente, também era contrária a volta às aulas, porém, o 

assunto estava ainda em análise.  Como não houvesse mais 

oradores inscritos para falar em “Explicação Pessoal”, o Sr. 

Presidente determinou fosse guardado um respeitoso 

MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento do senhor Ronei 

Antônio Polidoro. Cumprida dita providência e nada mais a 

tratar, 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 

21h47 do que, para constar, determinou a lavratura da 

presente Ata, a qual, após achada conforme, discutida e 

aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 


