CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA TERCEIRA (03ª) SESSÃO ORDINÁRIA

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues;
secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares.

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e
vinte e um, realizou-se, na Sala das Sessões "Vereador Santo
Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pela
Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; secretariada pelo Sr.
Vereador Luís Roberto Tavares, a Terceira (03ª) Sessão
Ordinária do Primeiro (1º) Ano da Décima Oitava (18ª)
Legislatura da Câmara Municipal de Mogi Mirim,
previamente programada e devidamente convocada nos termos
da Relação da Matéria, datada de 11 de fevereiro de 2021. 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:
Ademir Souza Floretti Junior (01), Alexandre Cintra
(02), Cinoê Duzo (03), Dirceu da Silva Paulino (04), Geraldo
Vicente Bertanha (05), João Victor Coutinho Gasparini (06),
Joelma Franco da Cunha (07), Lúcia Maria Ferreira Tenório
(08), Luís Roberto Tavares (09), Luzia Cristina Cortes
Nogueira (10), Mara Cristina Choquetta (11), Márcio Evandro
Ribeiro (12), Marcos Antônio Franco (13), Marcos Paulo
Cegatti (14), Orivaldo Aparecido Magalhães (15), Sonia
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, a Sra. Presidente deu por iniciados os
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trabalhos da presente sessão. Posto isto, conforme o disposto
no Parágrafo Único, do Artigo 106, da citada Resolução,
convidou a Vereadora Joelma Franco da Cunha, para que
procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte
reservada ao "EXPEDIENTE", a Sra. Presidente, e, na
sequência, deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte
matéria: 1. Projeto de Lei nº 15, de 2021, de autoria da
Presidente Vereadora Sonia Regina Rodrigues, “dispondo
sobre a instalação do Projeto “ParCão”, para a criação de áreas
exclusivas para cães em áreas públicas do Município de Mogi
Mirim”; (ao exame das Comissões Permanentes); 2. Projeto de
Lei nº 12 de 2021, de autoria dos Vereadores Cinoê Duzo,
João Victor Gasparini e Tiago Costa, “dispondo sobre a
transparência das políticas públicas sociais de redução,
isenção ou remissão em tributos e tarifas, por meio da
publicidade dos programas oferecidos nos documentos de
arrecadação”; (ao exame das Comissões Permanentes); Ato
contínuo, a Sra. Presidente submeteu à apreciação e votação
dos nobres Vereadores os seguintes REQUERIMENTOS,
hoje endereçados à Mesa (aprovados pela Casa): nºs.
Requerimento Nº 76/2021 - Assunto: Requer informações
acerca das políticas públicas desenvolvidas pelo Poder
Executivo e voltadas para a juventude. Autoria: JOÃO
VICTOR COUTINHO GASPARINI Requerimento Nº
77/2021 - Assunto: REQUER AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO DOUTOR PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
QUE INFORME SE O SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO MURALHA DIGITAL, QUE TEM
COMO BASE O SISTEMA DETECTA DA SECRETARIA
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, CONTINUA VIGENTE E EM OPERAÇÃO NA
CIDADE DE MOGI MIRIM/SP. Autoria: ORIVALDO
APARECIDO MAGALHAES Requerimento Nº 78/2021 Assunto: Requer ao Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira
e Silva, por meio da Secretaria Competente, informações
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sobre tratamento de munícipes com Câncer, em especial
mulheres no Município de Mogi Mirim. Autoria: JOELMA
FRANCO DA CUNHA Requerimento Nº 79/2021 - Assunto:
Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Dr. Paulo de
Oliveira e Silva, por meio da Secretaria Competente,
informações sobre atividades e quantidades dos agentes
comunitários no Município. Autoria: JOELMA FRANCO DA
CUNHA Requerimento Nº 80/2021 - Assunto: Requer
informações acerca da existência de um programa de reforço
escolar específico visando suprir possíveis atrasos
pedagógicos causados pela suspensão das aulas presenciais
devido à pandemia da COVID-19. Autoria: JOÃO VICTOR
COUTINHO GASPARINI Requerimento Nº 81/2021 Assunto: Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Dr.
Paulo de Oliveira e Silva, por meio da Secretaria Competente,
informações sobre os loteamentos no Município de Mogi
Mirim. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA
Requerimento Nº 82/2021 - Assunto: Requer informações
sobre quais estradas rurais do Município receberam serviço de
manutenção durante o presente exercício e quais melhorias
foram executadas. Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO
GASPARINI Requerimento Nº 83/2021 - Assunto: Requer
informações acerca do número de pessoas em situação de rua
na cidade de Mogi Mirim, quantas delas são atendidas e
acompanhadas pelo Poder Público, discriminando quais são os
serviços destinados especificamente a esse público. Autoria:
JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI Requerimento Nº
84/2021 - Assunto: Requer que a Secretaria de Educação
informe a data que foi estipulada para retorno das aulas
presenciais junto à rede municipal de ensino. Autoria: JOÃO
VICTOR COUTINHO GASPARINI Requerimento Nº
85/2021 - Assunto: REQUEIRO INFORMAÇÕES À
EMPRESA CENTRAL PARK, PERMISSIONÁRIA DO
SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO E PAGO
EM MOGI MIRIM, A RESPEITO DOS PROBLEMAS QUE
ESTÃO
OCORRENDO
NA
UTILIZAÇÃO
DO
APLICATIVO E QUANTOS MONITORES HÁ EM
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ATUAÇÃO NA CIDADE. Autoria: LUCIA MARIA
FERREIRA TENÓRIO Requerimento Nº 86/2021 - Assunto:
REQUER, AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL DOUTOR PAULO DE OLIVEIRA E SILVA,
QUE JUNTO À SECRETARIA COMPENTENTE,
INFORMAÇÕES A RESPEITO DE TODO O PROCESSO
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS E
TERRENOS DE TODO O BAIRRO PARQUE DAS
LARANJEIRAS. Autoria: SONIA REGINA RODRIGUES
Requerimento Nº 87/2021 - Assunto: Requer ao comando da
2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária de
Campinas, informações sobre o trabalho de patrulhamento
ostensivo dos policiais da base instalada na Rodovia SP-340.
Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA Requerimento
Nº 88/2021 - Assunto: REQUER, AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR CLEITON LUIZ DE SOUZA, DIRETOR DO
D.E.R.
(DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM) DE CAMPINAS, INFORMAÇÕES A
RESPEITO DA SITUAÇÃO E A PROGRAMAÇÃO PARA
O
RECAPEAMENTO
DA
RODOVIA
DOS
AGRICULTORES, VIA QUE LIGA MOGI MIRIM À
ARTUR NOGUEIRA, E SOBRE A PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DA RODOVIA DO LIMÃO (MMR 176).
Autoria: SONIA REGINA RODRIGUES Requerimento Nº
89/2021 - Assunto: Requeiro à concessionária Elektro que
realize a vistoria e a possível substituição de um poste
instalado à rua 24 de junho, próximo ao n.º 231, no Santa
Luzia Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA
Requerimento Nº 90/2021 - Assunto: REQUER AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DOUTOR
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE, A RECONVOCAÇÃO DO
DIRETOR RESPONSÁVEL PELA EMPRESA ELEKTRO
PARA COMPARECER NO DIA 01 (UM) DE MARÇO DE
2021 (01/03/2021), AS 18:30, PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA GESTÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
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ELÉTRICA DA CIDADE DE MOGI MIRIM/SP. Autoria:
ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES Requerimento Nº
91/2021 - Assunto: REQUEIRO AO EXMO. SR. PREFEITO
MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
INFORMAÇÕES SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DE VIGÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS
PREVISTO NO ARTIGO 9º DA LEI 6.154/2019. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES Requerimento Nº 92/2021 Assunto: REQUEIRO À SECRETARIA DE SAÚDE
INFORMAÇÕES
SOBRE
O
CONTROLE
DO
ISOLAMENTO DOMICILIAR DOS MUNICIPES QUE
ATESTARAM POSITIVO OU ESTÃO SOB SUSPEITA DE
CONTRAIR O COVID-19. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES Requerimento Nº 93/2021 - Assunto: REQUEIRO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA, INFORMAÇÕES REFERENTES AS AÇÕES DE
MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO QUE
FORAM FURTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO ATÉ
A PRESENTE DATA. Autoria: MARCOS PAULO
CEGATTI Requerimento Nº 94/2021 - Assunto: REQUEIRO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA,
INFORMAÇÕES
REFERENTES
A
VIABILIADADE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
DIÁRIO DE CLASSE DIGITAL NAS UNIDADES
ESCOLARES MUNICIPAIS. Autoria: MARCOS PAULO
CEGATTI Requerimento Nº 95/2021 - Assunto: Requer seja
encaminhado Ofício à Concessionária da Rodovia SP-340,
Renovias, para que disponha iluminação na travessia de
pedestres que conecta a Rua Santos Dumont à Rodovia
Senador André Franco Montoro. Autoria: JOÃO VICTOR
COUTINHO GASPARINI Requerimento Nº 96/2021 Assunto: Requer a empresa Expresso Fênix, relatório de todas
as linhas de ônibus da cidade de Mogi Mirim, com
informações sobre horários, fluxo de passageiros dividido por
horários de pico e horários normais e quantidade de ônibus
por linha. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA Requerimento Nº
97/2021 - Assunto: Requeiro a convocação do Diretor
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Executivo da empresa Expresso Fênix, o Sr. Victor Hugo
Chedid para comparecer à Sessão de Câmara do dia 01 de
março de 2021 às 18:30 hs para prestar esclarecimentos sobre
a prestação de serviços do transporte coletivo na cidade.
Autoria: ALEXANDRE CINTRA.

Na sequência, a Sra. Presidente deu por aprovadas,
conforme
deliberação
do
Plenário, as seguintes
INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:
Indicação Nº 131/2021 - Assunto: Solicita estudos para
aplicação das medidas previstas no Plano Municipal de
Mobilidade Urbana referentes à duplicação da Avenida
Expedito Quartieri, uma das principais vias de acesso à zona
Leste Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI
Indicação Nº 132/2021 - Assunto: Solicita Estudo de Tráfego
sobre as condições viárias das ruas da zona Leste,
especialmente no bairro Vila Dias, considerando
possibilidades de uniformização de mão dos trechos mais
estreitos, bem como dispositivos que aumentem a segurança
ao condutor, pedestre e todos os envolvidos no tráfego
urbano. Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI
Indicação Nº 201/2021 - Assunto: Indico ao Prefeito
Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria
competente a construção de um pacote econômico para
auxiliar os empreendedores mais impactados pela pandemia.
Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação Nº
202/2021 - Assunto: Indico ao Prefeito Municipal Dr. Paulo
de Oliveira e Silva, através da Secretaria competente a
vacinação de idosos por sistema Drive Thru Autoria:
JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação Nº 203/2021 Assunto: CRIAÇÃO DA FEIRA DO ARTESÃO Autoria:
MARCIO EVANDRO RIBEIRO Indicação Nº 204/2021 Assunto: Indico ao Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e
Silva, através da Secretaria competente, a manutenção do
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alambrado e calçada da UBS de Martim Francisco. Autoria:
JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação Nº 205/2021 Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA COMPETENTE ESTUDOS VISANDO A
POSSIBILIDADE DE ASFALTAR UM TRECHO DA RUA
PRIMO DESTER - BAIRRO JARDIM GUAÇU MIRIM.
Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR Indicação
Nº 206/2021 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria
competente fornecimento de EPIs e treinamento de segurança
aos trabalhadores da educação municipal, para retorno à volta
às aulas Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação
Nº 207/2021 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Paulo Silva, por intermédio da Secretaria competente,
para que seja feita limpeza de entulho e outros materiais na
Rua Antônio Davoli, próximo ao numeral 125 (esquina).
Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA Indicação Nº 208/2021 Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo
Silva, por intermédio da Secretaria competente, para que seja
feita manutenção nos postes de iluminação da Rua Vicente
Pereira de Lima, Jardim Guarnieri, nas proximidades da
rotatória da igreja. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA
Indicação Nº 209/2021 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da
Secretaria competente parcerias do Sebrae – SP, ACIMM para
auxiliar MEIs e autônomos a atravessarem a crise. Autoria:
JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação Nº 210/2021 Assunto: Indico ao Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e
Silva através da Secretaria competente, a disponibilização
pela página eletrônica do Município, do formulário para o pré
cadastro na campanha de vacinação contra a COVID-19
Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação Nº
211/2021 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria
competente a substituição dos uniformes dos vigias. Autoria:
JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação Nº 213/2021 -
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Assunto: INDICA-SE AO EXECUTIVO QUE, POR MEIO
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENTES,
PROVIDENCIE A IMUNIZAÇÃO DOS ASSISTENTES
SOCIAIS QUE ATUAM NOS CRAS, TENDO EM VISTA O
GRAU DE EXPOSIÇÃO DOS MESMOS DIARIAMENTE,
EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA DE
VACINAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO. Autoria: LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO
Indicação Nº 214/2021 - Assunto: Indico ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que seja realizada a instalação de um
bebedouro público na Praça José Jorge da Silveira Cintra,
localizada no Jardim Cintra, nesta cidade. Autoria: JOÃO
VICTOR COUTINHO GASPARINI Indicação Nº 215/2021 Assunto: INDICA-SE AO EXECUTIVO, PARA QUE
JUNTO À SECRETARIA COMPETENTE PROVIDENCIE
ESTUDOS PARA A COLOCAÇÃO DE "BOCAS DE
LOBO" NA RUA ARIOVALDO SILVEIRA FRANCO,
ZONA LESTE, A PARTIR DO NUMERAL 1000. Autoria:
LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO Indicação Nº
216/2021 - Assunto: Indico a montagem e disponibilização de
um estúdio com equipamentos voltados aos professores da
rede municipal de ensino visando auxiliar e atender a
demanda de materiais para realização das aulas remotas.
Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI
Indicação Nº 217/2021 - Assunto: INDICO AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA QUE PROVIDENCIE JUNTO À SECRETARIA
COMPETENTE QUE SEJA REALIZADA OBRAS DE
MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA 07 DE SETEMBRO
PRÓXIMO AO NÚMERO 527. Autoria: MARA CRISTINA
CHOQUETTA Indicação Nº 218/2021 - Assunto: INDICO
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE
OLIVEIRA E SILVA QUE PROVIDENCIE JUNTO À
SECRETARIA COMPETENTE QUE SEJA REALIZADA
MANUTENÇÃO E PODA NA ÁRVORE LOCALIZADA
AO LADO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO BENEDITO.
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Autoria: MARA CRISTINA CHOQUETTA Indicação Nº
220/2021 - Assunto: Indico ao senhor prefeito municipal a
limpeza, o mais rápido possível, da área verde localizada à
Rua Pataxó, em frente ao n.º 207, Mogi Mirim II. Autoria:
GERALDO VICENTE BERTANHA Indicação Nº 221/2021 Assunto: INDICO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE
QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NAS MARGENS DA
RUA JORGE DUARTE FILHO, NO PARQUE DAS
LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES
Indicação Nº 222/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE A PODA
NA COPA DAS ARVORES LOCALIZADAS NA AVENIDA
DR. JOÃO AVANCINI, NO MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação Nº 223/2021 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE ESTUDOS PARA A INSTALAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE NA
AVENIDA DR. JOÃO AVANCINI, NO MOGI MIRIM II.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação Nº 224/2021
- Assunto: INDICO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE
QUE SEJA REALIZADO ESTUDOS PARA EXPANSÃO
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JORGE DUARTE
FILHO, NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação Nº 225/2021 - Assunto:
INDICO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE QUE
SEJA REALIZADO LIMPEZA NA ROTATÓRIA
LOCALIZADA NA AVENIDA DR. JOÃO AVANCINI, NO
MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES
Indicação Nº 226/2021 - Assunto: INDICO AO
DEPARTAMENTO
COMPETENTE
QUE
SEJA
REALIZADO LIMPEZA NAS AREAS VERDES E
TERRENOS INSTITUCIONAIS DO MOGI MIRIM II.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação Nº 227/2021
- Assunto: INDICO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA
CONSTRUÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA
BELMIRO FINAZZI, NO JARDIM PLANALTO. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES Indicação Nº 228/2021 -
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Assunto: INDICO A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NO
BUEIRO LOCALIZADO NA RUA BELMIRO FINAZZI,
NO JARDIM PLANALTO. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES Indicação Nº 229/2021 - Assunto: Indico ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e
Silva, através da Secretaria competente, providenciar o
desentupimento das bocas de lobo da Rua Maria Piovesana e
da Avenida Luiz Pilla, em Martim Francisco Autoria:
JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação Nº 230/2021 Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Dr.
Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria competente, o
fornecimento de equipamentos adequados ao Conselho
Tutelar, por meio de notebooks, aparelhos telefônicos e
ventiladores para atendimento a nossas crianças e
adolescentes. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA
Indicação Nº 231/2021 - Assunto: Indico ao Prefeito
Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria
competente, providenciar a manutenção da Praça Paulo
Maicuti, em Martim Francisco. Autoria: JOELMA FRANCO
DA CUNHA Indicação Nº 232/2021 - Assunto: INDICA AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA
DO POSTO DE SAÚDE DA SANTA CLARA. Autoria:
LUZIA CRISTINA CORTES NOGUEIRA Indicação Nº
233/2021 - Assunto: INDICA AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA,
verificação e providências quanto as reclamações de usuários
da LINHA 3, sentido SANTA LUZIA, de transporte publico
Municipal.
Autoria:
LUZIA CRISTINA CORTES
NOGUEIRA Indicação Nº 234/2021 - Assunto: INDICA AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA, verificação e providências quanto as reclamações
sobre equipamentos dos gabinetes dentários, dos postos de
saúde, em má condição de uso ou quebrados. Autoria: LUZIA
CRISTINA CORTES NOGUEIRA.
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A seguir, a senhora Presidente submeteu à apreciação e
votação dos nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES,
endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa):
Moção Nº 18/2021 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES, APLAUSOS E APOIO À TODOS
OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE MOGI MIRIM,
POR TODO TRABALHO E DEDICAÇÃO AOS NOSSOS
ALUNOS, PRINCIPALMENTE NESTE PERÍODO DE
PANDEMIA. Autoria: SONIA REGINA RODRIGUES
Moção Nº 43/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM
UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DA
SENHORA TEREZINHA PEREIRA DIAS, MÃE DA
GUARDA MUNICIPAL SONIA MARIA PEREIRA DIAS,
OCORRIDO EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021. Autoria:
SONIA REGINA RODRIGUES Moção Nº 44/2021 Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE
SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA ZÉLIA
APARECIDA BUENO, OCORRIDO DIA 11 DE
FEVEREIRO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA
Moção Nº 45/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM
UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DE
LUIZ ANDRÉ THEODORO FELIPE, OCORRIDO DIA 11
DE FEVEREIRO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA
Moção Nº 46/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM
MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO
SENHOR MARIO BARBOSA, OCORRIDO NO ÚLTIMO
DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Moção Nº 48/2021 - Assunto:
MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO
FALECIMENTO DO CASAL ANA MARIA BRANDÃO E
JOSÉ DOS SANTOS BRANDÃO Autoria: JOELMA
FRANCO DA CUNHA. Moção Nº 49/2021 - Assunto:
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU QUE
APROVOU O PROJETO DE LEI QUE REDEFINIU A
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LISTA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS Autoria: JOELMA
FRANCO DA CUNHA.
Moção Nº 51/2021 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A CÂMARA
MUNICIPAL DE BAURU QUE APROVOU O PROJETO
DE LEI QUE REDEFINIU A LISTA DE SERVIÇOS
ESSENCIAIS. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA
O Vereador Tiago César Costa requereu, verbalmente, a
leitura da Moção nº 51/2021, na íntegra, o que foi aprovado,
pela Presidente da Câmara, assim redigida: “SENHORA
PRESIDENTE, SENHORES VEREADORES, REQUEIRO à
Mesa na forma regimental de estilo e após ouvido o Douto
Plenário que seja consignada em Ata de nossos
trabalhos MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU QUE APROVOU O
PROJETO DE LEI QUE REDEFINIU A LISTA DE
SERVIÇOS ESSENCIAIS. A Câmara de Vereadores de
Bauru (SP) em sessão extraordinária aprovou dia 03/02, um
Projeto de Lei que redefine serviços essenciais do Plano
SP, que coloca setores como comércio, bares e shoppings
como essenciais. Prefeita Suéllen Rosim sancionou logo após
sua aprovação e serviços poderão abrir a partir do dia
04/02, na prática, permite ampliar a flexibilização da fase
vermelha do Plano São Paulo. Pela nova lei, passam a ser
considerados como essenciais e, portanto, liberados para
funcionar, os seguintes setores: Comércio varejista; Bares e
restaurantes; Salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e
manicures; Shoppings e praças de alimentação; Escritórios e
empresas no segmento da advocacia, contábil, imobiliário,
corretagem de seguro e empresas de tecnologia; Esporte de
alto rendimento que disputem campeonatos nacionais,
estaduais e internacionais; Poder legislativo; Buffets adulto e
infantil; Clubes desportivos, exceto as atividades esportivas
coletivas de contato; Trailers e food trucks. Os aplausos se
devem ao número de desempregados e a grande dificuldade
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econômica da população para a sua sobrevivência, diante a
Pandemia. Requeiro que no final seja consignada em Ata de
nossos trabalhos. Sala das Sessões “Vereador Santo Rótolli”,
em 10 de fevereiro de 2021. DRA. JOELMA FRANCO DA
CUNHA, VEREADORA”.
Moção Nº 52/2021 - Assunto: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A EQUIPE DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EQUIPE DE ZOONOSES DA
PREFEITURA MUNICIPAL PELA AÇÃO NO CEMITÉRIO
MUNICIPAL. Autoria: LUZIA CRISTINA CORTES
NOGUEIRA.
A seguir, a Sra. Presidente colocou à disposição dos
Srs. Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios
nºs. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60 datados de 11, 15 e 16 de fevereiro de 2021,
todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito
Municipal, Állan Rodrigues Alves, respectivamente,
respondendo a respeito da: Indicação nº 123/2021; Indicação
nº 124/2021; Indicação nº 23/2021; Requerimento nº 39/2021;
Indicação nº 71/2021; Indicação nº 104/2021; Indicação nº
105/2021; Indicação nº 106/2021; Indicação nº 109/2021;
Indicação nº 110/2021; Indicação nº 112/2021; Indicação nº
76/2021; Indicação nº 44/2021; Indicação nº 90/2021;
Indicação nº 93/2021; Indicação nº 24/2021; Indicação
29/2021; Indicação nº 37/2021; Indicação nº 114/2021;
Indicação nº 115/2021; Indicação 116/2021; Requerimento nº
67/2021; Requerimento nº 21/2021; Indicação nº 95/2021;
Indicação 96/2021; Requerimento nº 4/2021; Indicação nº
27/2021; Indicação nº 49/2021; Indicação 83/2021; Indicação
121/2021; Requerimento 44/2021; Indicação 68/2021;
Indicação 102/2021; Requerimento 8/2021; Requerimento
23/2021;

13

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

, desta Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos
senhores vereadores interessados);

Ofício s/n, subscrito por Éderson Ferreira, Gerente de
Relacionamento do Banco do Brasil, “notificando desembolso
de recursos financeiros no valor de R$ 2.098.130,00 (dois
milhões, noventa e oito mil e cento e trinta reais)”; (arquive-se
após dar ciência a Vereadora Presidente Sonia Regina
Rodrigues).

Não havendo mais proposituras, ou quaisquer outros
documentos, para serem levados ao conhecimento do
Plenário, a Sra. 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 Dirceu da Silva Paulino e
Geraldo Vicente Bertanha, desistissem da palavra, ocupou lugar, na
Tribuna, o Vereador João Victor Coutinho Gasparini: “Boa noite senhora
Presidente, boa noite colegas Vereadores, boa noite público que nos
acompanha. Nesses tempos de efemeridades das redes sociais, é muito
importante valorizar o papel da imprensa, e o trabalho que ela desenvolve
sempre com posições marcantes que ficam ecoadas no tempo. Há dois anos
eu tive um momento particularmente muito significativo, quando eu
escrevi um artigo para a A Comarca intitulado “O Carnaval de 1888”.
Nele, eu citava a importância da valorização da história de Mogi Mirim, de
um passado outrora glorioso. Há 133 anos atrás, Mogi Mirim vivia sua
epopeia, a população se reunia em prol da abolição da escravatura na
cidade. Joaquim Firmino, um Martino que defendia essa tese, foi morto por
escravagista que eram contra a liberdade humana. Hoje, 133 anos depois,
acho fundamental que nesta Casa seja reconhecido o papel histórico de
Mogi Mirim, na luta contra a escravidão. E aproveitando o feriado de
carnaval, também é importante que a cidade sempre, mesmo que não haja
festividades, esteja valorizando a sua cultura, esteja buscando unir a
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população em torno do folclore, em torno da cultura, em torno da tradição,
fomentando não só um ambiente positivo entre toda a população, mas
também um município apto e próspero para atividades turísticas, que é um
assunto que vem sido tão debatido, e suscitado, nas discussões da cidade. E
aliás eu até quero propor uma reflexão a vocês: 133 anos depois do
movimento da cidade, em defesa da abolição da escravidão, quais outros
problemas sociais tão graves Mogi Mirim enfrenta, que a nossa cidade
pode estar se unindo para combater? São tantos, não? Especialmente após
uma pandemia devastadora como essa que enfrentamos, não há auxílio
emergencial suficiente para tantas mazelas provocadas pelo
desabastecimento econômico e alimentar que as famílias estão
enfrentando, e um desses cenários específicos é o dos moradores em
situação de rua em Mogi Mirim, número que tem crescido com o tempo, e
faltam estruturas e equipamentos na cidade de Mogi Mirim para estar
cuidando de forma adequada desse público. Na última semana,
particularmente, me emergi nessa situação conversando com moradores,
buscando contato, para entender melhor sobre como é feito esse
movimento, e a cidade não possui os equipamentos adequados, desde casas
de acolhimento, ou uma casa de passagem. É uma luta que eu tenho feito,
hoje mesmo, tem um requerimento nesse sentido, buscando informações a
respeito dessa população na cidade. Já tratei disso diretamente com a
secretária de assistente social, conversei com alguns vereadores a respeito
do tema, e acho importante que a câmara se una, assim como toda a cidade,
para combater de frente esse problema social tão grave, onde pessoas não
tem casa, onde pessoas não tem meio de se higienizar, de se alimentar, e é
um número que tem crescido, aliás, esses recortes de moradores em
situação de rua é dramático, e pode cada vez mais se ampliar se não forem
tomadas devidas medidas de atendimento social a toda população de Mogi
Mirim. É fundamental que a secretaria de assistente social, junto com o
executivo e com o apoio desta câmara atue para identificar quais as
famílias que estão em situação de vulnerabilidade social em razão da
pandemia. O município tem feito um esforço nesse sentido para aumentar o
escopo do cadastro único, que seja feita então uma atuação intensiva nesse
sentido. Nós não podemos ficar confortáveis enquanto eu, tenho 19 anos, e
estou aqui como vereador, e nas ruas existem jovens de 19 anos morando
na rua. Não, tem alguma coisa errada, e eu não vou compactuar com erro,
não podemos ser omissos diante dessa situação. É preciso atuação firme e
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enfática no combate às desigualdades sociais em Mogi Mirim. Muito
obrigado, senhora presidente”. Com a palavra, Vereadora Joelma Franco
da Cunha: “Boa noite aos colegas presentes. Hoje, gostaria de falar de um
projeto de lei, protocolado no dia 08 de fevereiro, o Projeto nº 13, de 2021,
esse projeto, ele propõe que hospitais e maternidades tenham orientação de
primeiros socorros aos pais no nascimento dos filhos. O que ocorre? A
gente sabe, e aqui não é diferente, aqui em Mogi Mirim, que vários são os
casos de engasgamento com crianças, seja com leite materno, ou seja com
qualquer tipo de objeto. Então, o que eu acredito que possa ser factível? A
gente trazer aos próprios membros da saúde que já estão aptos a dar um
treinamento que seja de cinco, dez minutos, para que a gente possa evitar
essas mortes. São vários casos de crianças, as estatísticas aqui indicam. Eu
peguei um caso aqui só Dean passando o dia 07 de janeiro, aconteceu um
engasgamento com leite materno na zona rural de nossa cidade, nas
Piteiras, certo? Tivemos aqui também no Terra Mogi, é um grande
condomínio, que a gente tem aqui, que requer muitos cuidados, uma
criança que se engasgou com uma moeda. Então esse projeto eu trago
comigo porquê o seguinte, quando a Maria Vitória nasceu, eu tive a
oportunidade de ter esse curso na maternidade de Campinas. Acredito que
na época até o André fez a propositura dele, e o Tiago Costa ainda fez até
complementando para as creches e escolas. Eu acho que o caminho é esse,
se a gente consegue gerar vida, e se a gente consegue preservar a vida, com
as ferramentas que a gente já tem no sistema de saúde, eu acredito que
cinco e dez minutos, não vá causar um estrago no orçamento. Então, assim
eu peço o carinho também dessa Casa para esse pleito que vem de encontro
com muitas mulheres, com muitos pais, em especial com as nossas
crianças, para que nós possamos o ver com carinho, e podemos
instrumentalizar isso no nosso município. Muito obrigada”. Com a palavra,
Vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório: “Boa noite, Presidente Sônia,
colegas vereadores, público que nos assiste e imprensa, que também está
aqui com a gente. Hoje, vim a esta tribuna, porque, realmente, estou muito
preocupada. Estou preocupada com o atendimento de urgência e
emergência de nossa UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Quando a
gente fala de atendimento de urgência a gente está pensando em pessoas
orientadas, capacitadas, material e um protocolo ali de atendimento. Eu
fico realmente muito preocupada, e eu queria dizer a vocês que eu estou
como médica e também hoje como vereadora, sinto-me com esse
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compromisso de estar acompanhando e estou acompanhando o nosso
atendimento de urgência e emergência 24 horas, único na cidade lá em
cima na UPA. Então, eu quero dizer que a minha preocupação, ela é
realmente baseada em dados, em visualizações, em observação, em escuta.
Então, era isso que eu tinha para falar hoje, e realmente muito
preocupada”. Com a palavra, o Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa
noite, presidente, vereadores e vereadoras, o público presente, pessoal da
internet, boa noite a todos. Os vereadores hoje, nós votamos em um
requerimento, na qual solicito ao prefeito, que ele faça a prorrogação do
Projeto de Lei nº 6154/2019. É um projeto de lei que, no artigo nono dele,
previa a prorrogação. Na verdade, o projeto, se diz sobre a regularização de
imóveis que estão irregulares, e quando esse projeto de lei estava presente,
que poderia fazer a regularização, foi muito bom, porque, muitos
moradores, através dos engenheiros aí de um projeto, conseguiram
regularizar a situação suas dos imóveis. E como prevê mais seis meses, de
prorrogação, a gente está pedindo, no artigo nono diz isso, então, nós
estamos aguardando, porque, existe um pedido de muitos engenheiros em
Mogi Mirim sobre esse Projeto de Lei, sobre esse requerimento. Esse final
de semana, desculpa, semana passada, no final de semana mesmo, na
quinta e sexta – feira, eu estive acompanhando no bairro de Cedegau, a
reforma da quadra poliesportiva, César Rodrigues da Mota, essa quadra,
acho que se não me engano em 2011, um caminhão desceu a rua 05, do
bairro do Cedegau, e ele só parou, ele perdeu o freio tá? E lá é uma
descida, ele só parou na quadra, estragou a quadra, e de lá para cá, nunca
foi mudado, nunca ninguém mexeu, eu fiz requerimento, indicação, corri
atrás de verbas, mas infelizmente, tudo depende do poder executivo. Então,
através do orçamento impositivo, eu destinei R$ 20.000,00 reais lá, que vai
recuperar, além do muro, da trave, das pinturas da trave e da quadra em
geral, vai estar recuperando também, a cerca atrás que tem que ter para a
bola não ir para o mato, para não cair lá atrás que também é uma área
verde, então vai ter a tela lá também, e um playground ao lado. Então,
estive acompanhando lá, e com toda a certeza a limpeza também já estava
acontecendo, na onde vai ser o playground, e também a limpeza de toda a
área, que, envolve a quadra poliesportiva, César Rodrigues da Mota. Eu
gosto de falar esse nome César Rodrigues da Mota, porque, quem
acompanhou o futebol em Mogi Mirim, sabe que eu estou falando do
“Césão”, um dos maiores e melhores jogadores, do time da Vila Dias,
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campeão na zona leste, e no futebol amador de Mogi Mirim, a família
Mota. Solicitei hoje, através de indicação, que a prefeitura faça o
escoamento de água, na rua Belmiro Finazze, é um problema sério lá
também, além de indicar também na semana passada para fazer a
construção da guia e sarjeta, que, isso vai impedir que a água entre nas
casas de alguns moradores, a gente está pedindo a construção também de
um escoamento ali. Um canaleta resolve esse problema ali na rua Belmiro
Finazze. Solicitei, também a limpeza de todas as áreas verdes do bairro do
Mogi Mirim II, que são muitas áreas verdes, tem área verde que ela
começa no zero, e termina no com vinte metros e termina com dois metros
no final, são formas geométricas né, mas, ali nasce muito, o pessoal joga
lixo. Só para concluir senhora presidente. E tem áreas verdes com mais de
duzentos e cinquenta metros quadrados, áreas com duzentos metros
quadrados, que são áreas verdes que estão lá, são áreas públicas, que
infelizmente, algumas pessoas jogam lixo, jogam restos de animais, corpos
de animais, então, eu estou solicitando a limpeza dessas áreas. Solicitei
também, a expansão da iluminação pública, na rua Jorge Duarte Filho, é
onde é o campinho do futebol, lá embaixo, no Laranjeiras. Além de
solicitar, a expansão da iluminação pública, solicitei também, a limpeza
daquela área, aquela área tem aquela quadra que envolve toda a área verde
lá do campo de futebol, ela tem uma área que dá para plantar, já tem até o
local para plantar oitenta e cinco árvores, então o pessoal está fazendo a
caminhada. Em breve, será colocada uma academia ao ar livre e um
playground lá também. Por enquanto é só, boa noite a todos”. Com a
palavra, Vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira: “Boa noite, senhora
presidente, boa noite, demais membros que estão na Mesa, nobres colegas,
imprensa, Maria Helena, Leandro, que estão aqui representando sempre o
executivo, demais assessores. Eu gostaria só de ver a moção que eu fiz né,
é um trabalho realmente, eu nem imaginava, que, fosse feito sempre, e
fiquei perplexa né com o tanto de escorpião que foi achado, encontrado, no
cemitério, que é um local bastante manuseado pela população. Foram mais
de três mil, eu acho que três mil e trezentos escorpiões, dois mil e tantos
adultos, e trezentos filhotes, teve que catar e tudo mais, imagina o que não
foi descoberto. Então, é uma preocupação, as pessoas que circulam né, tem
os funcionários, tem que tomar realmente muito cuidado, e não só no
cemitério, imagino que toda aquela região né. Ali, quem mora próximo tem
que se preocupar com isso. Outra questão também, lendo os jornais, que
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me preocupou um pouco, é que agora né, essa semana, está se iniciando
uma etapa grande né, na área do esgoto, aqui na avenida Brasil, e uma
parte dela, vai ficar, vai ser interditada. Então, quem estiver ouvindo e que
faça uso né, então que preste atenção nisso, porque é uma obra que vai
demorar, e no final da obra, a gente vai ter 95% do esgoto, na cidade
tratado, então, é uma obra que é muito importante. Mas também, o custo
me chamou atenção né, trinta milhões, mais de trinta milhões, e é tal coisa
né, já na minha época, quando eu fui vereadora, a gente discutiu bastante a
maneira como Mogi Mirim escolheu, como resolveu, o problema do
esgoto. Itapira fez por meios próprios, ainda continua fazendo, Mogi
Mirim escolheu privatizar, então, realmente, é aí que fica o custo da conta
de água alto, eu imagino o que nós não devemos esperar, embora, o
resultado, a nível da saúde da população seja imenso, 95% e não é uma
obra pequena, é uma obra que vai até o final do ano, começa agora e vai
até o final do ano, é uma obra grande, mas, que deverá ter como resultado
95% tratado, então, importante, mas, vai suar na nossa conta com certeza
os trinta milhões. Bom, só terminando aqui a minha fala, bom, tenha a
outra fala aí eu continuo, tá?”. Com a palavra, Vereadora Mara Cristina
Choqueta: “Boa noite, presidente, boa noite, membros da Mesa, amigos
vereadores, pessoal da imprensa, pessoal que nos acompanha, espero que
estejam todos bem. Na última terça – feira, estivemos reunidos juntamente
com alguns outros vereadores, com o grupo “União dos Agricultores de
Mogi Mirim”, que teve como objetivo, apresentar o grupo e suas
demandas, solicitando, uma maior atenção do setor público para os
produtores rurais. Na ocasião, conversamos bastante sobre alguns
problemas que eles indicaram, e de como nós, como representantes dos
munícipes, poderemos auxiliar, pode contar com o nosso apoio. Hoje,
tivemos uma agenda bem cheia de visitas, acompanhados do assessor do
Vereador Ademir, o Rafael, iniciamos com a EMEB – Escola Municipal de
Educação Básica, Geraldo Filomeno, para avaliar as condições da escola, e
se estão preparados para o recebimento dos alunos. O que observamos,
foram alguns problemas estruturais, com salas de aula sem energia, devido
ao roubo da fiação, buracos nos pisos, pontos de infiltração, inclusive, uma
sala está sem telhado, pois a telha foi danificada pela chuva, e, mesmo já
estando com as novas telhas na unidade, ainda não foram colocadas.
Vimos também, alguns locais sem grade nas canaletas, o que pode
ocasionar alguma queda e machucar algum aluno, as grades das canaletas
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também foram roubadas. Apesar desses problemas, sentimos que ali existe
muito amor por parte da direção, por parte dos professores, dos
funcionários, vimos muito capricho nas atividades e também em outras
instalações. Aproveitando que estávamos ali, visitamos também a creche
“Professora Maria Rottoli Mansur”, que está linda, fomos também muito
bem recebidos e pudemos ver o carinho nos trabalhos da direção e dos
professores também. Entretanto, sofreu de um mesmo problema que a
EMEB, roubo da fiação. No momento da vista, vimos a ação da
manutenção, para a recolocação dos fios. Vimos também, a falta de
distribuição dos EPIs – Equipamento de Proteção Individual, previstos no
plano de retorno às aulas, como luvas, aventais, máscaras, que ainda não
chegaram, porém já estão sendo providenciados, fomos comunicados agora
a tarde. Vendo essa situação, só reforça o quanto esse assunto deve ser
debatido ainda com cautela. E como eu tenho um pouquinho de tempo
ainda, eu gostaria de falar mais uma coisinha, como disse, a Doutora Lúcia,
está preocupada com o nosso SUS – Sistema Único de Saúde, com o nosso
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, eu também tenho uma
preocupação muito grande com a saúde, eu acho que é por isso que eu
estou aqui hoje, eu estou como vereadora para cuidar da saúde e também
do atendimento dos prontos socorros, dos UBS – Unidade Básica de
Saúde, e eu tenho visitado sempre que possível, para ver como estão os
remédios, o atendimento, e assim que vai ser, a gente está fazendo uma
escala, estamos sendo acompanhados do Ademir, ou do assessor dele, e
estamos acompanhando com muito carinho e cuidado, como está sendo a
saúde aqui em Mogi Mirim. Obrigada, boa noite a todos”. Como o próximo
orador, Vereador Márcio Evandro Ribeiro, desistisse da palavra, ocupou
lugar, na tribuna, o Vereador Marcos Antônio Franco: “Boa noite,
primeiramente ao nosso Deus, nosso senhor Jesus Cristo, aos vereadores,
vereadoras, a presidente aqui da Casa, Sonia Modena, ao público aqui
presente, aos assessores, aos internautas. Eu não ia vir aqui nessa casa,
como a Doutora Lúcia tocou no assunto, que fiquem sabendo nobres
vereadores, nobres vereadoras, eu trabalho faz 16 anos na saúde, fazem
dois meses atrás, eu até comentei com o Doutor Paulo Silva, era mais ou
menos uma hora da manhã, fui buscar um paciente que recebeu alta, estava
com um procedimento com esse paciente, que eu ia levar embora, eu estava
na cozinha tomando café, e ouvi uma médica discutindo com um
enfermeiro, “por que deixou o paciente ir até os fundos se o médico estava
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dormindo?”, o enfermeiro respondeu que, “não tinha como fazer nada”,
então, ele começou a discutir com esse rapaz, o enfermeiro acabou falando:
“então agora você vai dar satisfação para o vereador, que está sentado ali”,
em seguida, entrei no assunto e perguntei para a médica quantos haviam
naquela noite, ela respondeu que haviam três, eu falei: “quantos deles
estavam dormindo?”, ela respondeu: “dois”, então eu disse: “se tem dois
pacientes, se tivessem três médicos acordados, ia ser quatro pacientes para
cada médico”, vamos dar um desconto, e um fica dormindo, que não ganha
mal por hora, deve ganhar seus R$120,00 reais por hora, dois dias dele é o
salário meu de motorista, eu fui bem educado viu doutora, fui educado com
a médica e falei: “o doutora, pelo menos um médico dormindo e dois
atendendo, iam ser dois pacientes cada um e não ia tumultuar igual estava
tumultuando aí, e você humilhando o enfermeiro, depois quem leva fama
ruim na cidade é o prefeito e os vereadores, eu espero que não aconteça
mais isso, porque senão eu vou ter que tomar providências, e quando é no
meu plantão trabalha “pianinho”, então nobres vereadores, está na hora de
fiscalizar mais postinhos de saúde, UPA – Unidade de Pronto
Atendimento, tem postinho de saúde que vai dar vacinas, tem pacientes
que vai nos postinhos que você é das oito às doze horas, tem postinho que
é das oito e meia às dez e meia, aí chega uma idosa as oito horas e tem que
esperar até as oito e meia para as “belezinhas” tomarem café, e onze horas
sai para almoçar, ou dez e meia, sendo que é onze horas, é só um alerta
para os funcionários públicos que estão me vendo aqui nessa Casa, que
serve de exemplo para todos os postos de saúde que devem estar olhando
na internet, o que eu estou falando aqui, e criar vergonha na cara e começar
a atender os munícipes com respeito. Então, Doutora Lúcia é assim que
funciona, só que eu estou de olho, então, nobres colegas vereadores,
quando vocês vem falar que vamos fiscalizar, vamos fiscalizar, que
felizmente, tem muitos funcionários públicos bons para trabalhar, mas tem
muitos que são folgados, eu faz dezesseis anos que eu sou funcionário
público, dezesseis anos, e também tem uma escola aí, até vou ver com a
Maria Helena Scouldeler, a diretora fazendo a inspetora de aluno e a
merendeira limpar a escola, só que não tem bota, não tem luva, não tem
nada, aí vai falar para as vice – diretoras e professoras, e elas não podem,
porque tem um carguinho a mais, eu vou ser mais que todo mundo aqui
porque eu sou vereador? Grande coisa. Está na hora de ver o orgulho do
bolso e criar vergonha na cara. Obrigado vereadores e boa noite”. Com a
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palavra, Vereador Marcos Paulo Cegatti: “Boa noite, senhora presidente,
vereadores da Casa e vereadoras, ao público assistindo, público presente.
Na realidade, eu queria hoje colocar, ainda aproveitando a fala da
Vereadora Mara, o projeto também do Vereador Alexandre Cintra, a
necessidade da checagem, principalmente pautada aqui uma vez pelo
Vereador Tiago, que ele também colocou no começo do ano sobre isso,
também estive hoje visitando uma creche, que na sexta – feira, nó já
havíamos passado por ela que é a creche, Géssica Mazon, e é assustador a
condição que os prédios estão na realidade, é assustador como está o mofo,
e como tem profissional querendo trabalhar, o que é um fato, nenhum
profissional está se fazendo de “mole”, nem não querendo trabalhar, mas
não tem como ele trabalhar, sendo insalubre. Então assim, eu parabenizo os
professores que a gente tem conversado, só que, ao mesmo tampo também,
explicar aos pais, para as mães, de Mogi Mirim, que não há condição para
a gente colocar uma criança em uma escola dessas agora. Então, o pai liga
para a gente, o pai vem até a câmara, o pai faz recomendações, dentro do
face, olha eu preciso, eu também preciso trabalhar, o professor também
precisa trabalhar, a merendeira também, só que, como você vai fazer uma
comida, para uma escola que tem uma panela porque todas foram
roubadas? E a segurança principal da escola, que já há cinco anos ela
existe, ela tem um muro dessa altura, que meu filho de sete anos pula. Fui
com o meu assessor, Fábio Zinete, checar exatamente a segurança da
escola, em que se tornou uma situação de piada, onde, não vamos culpar o
que não tem que ser culpado, não que culpar administrações anteriores, a
gente está aqui trabalhando para fiscalizar isso hoje, nosso trabalho é
então, começar de agora em diante, melhorar o que está acontecendo,
porém, realmente não tem como. Hoje, graças a Deus, vamos colocar
graças a Deus, parabenizo a secretaria que mandou material, porque nem
papel higiênico tinha. Então assim, parabenizo os nobres Vereadores
Alexandre e Tiago, muito obrigado pela colocação de marcos. Conheçam
as escolas, e entenda o que está sendo passado, não era um comparativo,
em nenhum momento eu fiz um comparativo com escolas, com
particulares, com não particulares, com municipais, mas, a realidade,
quando você tenta explicar para o pai entender também, é outra. O pai não
pode deixar uma criança de quatro meses lá, com o ralo todo enferrujado, é
perigoso até a criança pegar tétano. Então, ou seja, há necessidade real, e
há necessidade de a gente também entender que haverá um tempo para
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tudo isso acontecer, não é rápido. Hoje, só para você me entender,
munícipe que está me ouvindo, e pai e mãe, foram mais de R$22.000,00 ou
R$23.000,00 reais em um quadro de força de uma das escolas roubadas,
nós temos cinco escolas furtadas. Então assim, o que é assustador a gente
entender, é que a realidade existe, ela está aí nua e crua, só que precisamos
na realidade, da fiscalização nossa como vereadores. Fizemos um
combinado na semana passada, para a gente fazer uma cartilha e uma
agenda, eu acho muito legal a gente colocar em pauta isso. Essa semana já
começamos essa agenda, para também auxiliar no que é necessário, e fazer
o que é necessário ser feito, que, é também monitorar essas escolas, não
somente por uma estrutura, ou por uma sala, mas por todo o entorno da
escola. Eu agradeço aqui o momento, mas, assim, eu quero parabenizar os
professores e professoras, a direção da escola, outras creches também que
foram furtadas, vocês têm trabalhado, ela tem colocado internet, a
prefeitura colocou internet, porém, falta energia na escola toda, como um
todo. Então, há necessidade de a gente checar isso mesmo, e falar para os
pais: “olha, ainda um pouquinho, espera um pouquinho, a gente está
passando pela covid, está passando pela situação, e eu te convido,
exatamente usando o convite do Vereador Alexandre Cintra, para a gente
dar audiência pública, venha participar, para você entender, com
explicação real, o que vai ser feito”. Muito obrigado, boa noite”. Com a
palavra, Vereador Orivaldo Aparecido Guimarães: “Senhora presidente,
senhores membros da Mesa, caros senhores vereadores, público presente,
estamos aí praticamente em um dia de carnaval né, e eu queria desejar a
todos os munícipes de Mogi Mirim, uma boa semana, fizemos aí o nosso
requerimento, reconvocando, a Elektro, para que apareça aqui, daqui a
quinze dias, o dia primeiro de março, vamos ver se eles comparecem.
Fizemos aí também um requerimento, pedindo para que, o excelentíssimo
senhor prefeito, Doutor Paulo de Oliveira Silva, nos informe, como vai
ficar o contrato da muralha digital, porque o sistema estava funcionando
muito bem, e está funcionando. Para que os senhores tenham ideia aí, em
menos de seis meses foram feitas apreensão de mais de vinte e sete
veículos roubados em outras cidades, e é isso aí. Bom, eu queria falar, é
pública e notória, acredito que para todos os senhores, que vocês sabem a
minha profissão, o que eu faço, eu tenho empresa de manutenção
mecânica, manutenção elétrica, eu tenho uma empresa de agência de mão
de obra temporária, de terceirização de serviços de vigilância patrimonial,
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e eu tenho muito conhecimento nessas áreas, porque eu fui obrigado a me
imbuir do assunto, para poder exercer essas atividades, e olha, na nossa
linguagem empresarial, existe uma coisa que a gente chama-se de “solução
de continuidade”, ou seja, você nunca resolve o problema, você fica só
tomando soluções que são paliativas, e nunca resolve o problema. Sabemos
que, os muros das escolas de Mogi Mirim são baixos, que existe uma
facilidade para qualquer “vagabundo”, qualquer meliante, adentrar essas
escolas. Sabemos aí que nesses últimos quinze, vinte anos, pouco
investimentos nas nossas escolas foram feitos, e tudo isso é solução de
continuidade minha gente, nós sabemos que tem botijão de gás para o lado
de dentro das escolas, não sei se mudou agora ou não, mas há um tempo
atrás existia botijão de gás dentro da cozinha, nós sabemos de tudo isso,
mas não resolve nada, a justificativa é que sempre não tem dinheiro. Olha
uma situação que eu fiz aqui, em 2009 no meu primeiro mandato como
vereador nessa Casa, a creche de Martin Francisco, um “probleminha”
simples de calha, sempre caindo água dentro da sala de aula, eu falei: “eu
vou contratar um Calheiro e vou mandar consertar”, só que depois eu falei:
“como vereador eu não vou poder fazer isso, se eu fizer, vão dizer que eu
estou fazendo isso em troca de votos, para me autopromover”, mas, coisas
simples que poderiam ser resolvidas, mas não foram resolvidas. Quem aqui
não sabe, de uma criança que sofreu um acidente gravíssimo, em um
parquinho lá da escola? Nós temos que ter uma equipe de manutenção,
essa administração tem que trabalhar para isso, uma equipe de manutenção
que vá, paulatinamente, que vá sistematicamente nas escolas fazer essa
manutenção, se lá na indústria, se lá na empresa, existe um técnico de
segurança do trabalho, que faz uma avaliação de risco, por que não pode
ter um técnico na prefeitura, que vá nas escolas fazer uma avaliação, um
levantamento de risco, para que não aconteça mais acidentes? Para que
uma sala de aula não fique toda alagada? A tomada está vazando água,
correndo o risco de eletrocutar um monte de crianças. Devemos se
antecipar aos problemas. Qualidade de serviços, nós trabalhamos lá na
indústria com qualidade de serviço, a qualidade, ela é fácil de você notar,
olha a quadra que foi construída em Martin Francisco, a qualidade, que
coisa maravilhosa, olha a creche do Parque Real que foi construída a pouco
tempo, que qualidade. Presidente, só para completar. Olha a porcaria, o
nojo, do serviço que foi feito nesta câmara municipal, de manutenção de
reforma, o dinheiro público, jogado no lixo, é isso que o povo não aguenta
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mais, contratam uma empresa para fazer o serviço, mas, tem que ter
alguém para fiscalizar o serviço, alguém que vá lá no telhado, ver se o
serviço foi feito certo, nas últimas duas legislaturas senhora presidente, eu
fiquei em cima, em conversei com os dois presidentes, falei: “põe um
engenheiro, ou um arquiteto, para fiscalizar o serviço”, olha o monte de
água que caiu aqui dentro, apodrecendo o gesso, apodrecendo o taco,
alagando tudo aqui dentro, isso é jogar dinheiro público no lixo. Muito
obrigado, senhora presidente”. Ato contínuo, a Senhora Presidente da
Câmara, Vereadora Sonia Regina Rodrigues, solicitou ao 1º VicePresidente, Vereador Geraldo Vicente Bertanha, que ocupasse a direção
dos trabalhos. O Senhor 1º Vice-Presidente ocupou a direção da Mesa e
facultou o uso da palavra à Vereadora Sonia Regina Rodrigues. Com a
palavra, a Vereadora Sonia Regina Rodrigues, presidente desta Casa: “Boa
noite, novamente a todos, boa noite, público em casa. Os assuntos são
muitos, mas, eu vou tentar resumir ao máximo. Eu tenho visitado também
escolas, tenho ficado feliz com o trabalho que está sendo executado por
algumas partes da administração, até mesmo no lance da segurança,
monitoramento, que eu vejo que, ainda esse ano, a gente vai ficar muito
satisfeito com o que está sendo feito nas escolas municipais. E também
tenho visitado postos de saúde, eu tenho visto, a falta de médicos dentro
dos postos de saúde, não sei como isso vai ser sanado, porque,
infelizmente está difícil encontrar médicos para trabalharem, e até mesmo,
porque eles julgam, que, não vale a pena, pelo ganho dentro de um posto
de saúde trabalhando, então, isso dificulta encontrar profissionais. E,
também na área da segurança, também tenho acompanhado, e eu vejo
como está difícil também para a polícia, em especial, falando da delegacia
de polícia de Mogi Mirim, eu vejo ali, a insatisfação dos colegas com a
demanda grande de trabalho, e poucos policiais, os delegados que, a noite
tem que ficar trabalhando em oito cidades, e tem todo um cartório para ser
tocado, tem toda uma delegacia, e o público está sempre procurando.
Então, estou vendo que, temos muito trabalho esse ano. Concordo com as
palavras do Vereador Magalhães, quando ele fala sobre esta Casa.
Vereador Magalhães, uma das minhas atitudes foi simplesmente, contratar
um engenheiro, que quero que acompanhe a obra, do início ao fim, dele
será cobrado cada passo, cada centímetro, do que for feito aqui dentro,
porque, realmente tem muita coisa para ser feita, e temos que preservar, é
necessário zelas pelo poder público, esse é o dever, não só meu como

25

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

presidente, mas de todos que exercem esse cargo. Visitei algumas cidades,
igual postos de saúde, que, desde quando foi feito, sempre choveu dentro.
Como pode algo, desde que foi feito, sempre chover dentro? Um
verdadeiro absurdo tudo isso. Bom, deixa eu falar pelo menos uma coisa
boa. Desde 2017, eu tenho um requerimento nesta Casa, sobre a UNIVESP
– Universidade Virtual do Estado de São Paulo, ela pertence a USP –
Universidade de São Paulo, e temos um polo que foi instalado aqui, e eu
fui chamada pelo diretor da FATEC – Faculdade de Tecnologia de São
Paulo, isso foi um atendimento, a um requerimento meu. Só que, esse polo,
ele pode melhorar, tanto é que, eu já participei de doze reuniões. Hoje,
estive com a secretária de educação, a Dona Ana, professora, junto com um
representante da UNIVESP, que é o professor José Luiz Moreno, e Mogi
Mirim, deve sim, dentro do poder público municipal, sediar esse polo da
USP, através da UNIVESP, que é uma universidade estadual virtual. Os
cursos que serão oferecidos ali, são os cursos de pedagogia, geografia,
história, matemática e ciência da computação. Há, uma parceria prevista,
sobre gestão pública também. É um crescimento muito importante, porque,
esses cursos são gratuitos, e eles tem reconhecimento, a USP é uma
universidade reconhecida fora do país, muito respeitada, então, é um
diploma muito forte, uma capacitação muito boa. Não estou desmerecendo
nenhuma universidade, porque temos muitas unidades de ensino, com
grande excelência em nossa região, mas a USP, ela é pública, ela é gratuita,
e muitas pessoas, muitas vezes, não conseguem pagar uma faculdade,
então, é uma grande oportunidade que está chegando em Mogi Mirim. Está
encerrando minha fala, na próxima eu passo mais informações para vocês.
Obrigada, boa noite”. Novamente, na direção dos trabalhos, a Sra.
Presidente Vereadora Sonia Regina Rodrigues, facultou o uso da palavra
ao Vereador Tiago César Costa. Com a palavra, Vereador Tiago César
Costa: “Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras,
público presente, imprensa e internautas. Primeiramente, quero parabenizar
meus colegas, Vereadora Mara, Vereador Marcos, Ademir, por terem feito
esse trabalho de fiscalização, porque, eu falo disso aqui, mas, só indo no
local para saber como é, então é bem difícil, ás vezes a gente coloca a
situação, mas só quem está lá para entender quais são as dificuldades, o
que eles passam, e até mesmo a impossibilidade deles, de colocarem
muitas vezes, alguns problemas com medo de perseguição, e isso acontece
na administração pública. Muitos possuem o medo de se expor, e serem
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perseguidos, trocados de local, e outras coisas mais, que infelizmente,
acontece em vários governos, não digo nesse atual, mas a grande maioria
persegue servidores, que denunciam algumas coisas internas, e isso
realmente existe. Então, digo parabéns para vocês que fizeram isso. Só
deixar registrado, que, eu lembro de uma matéria, até fui eu quem foi
buscar ela, onde em novembro de 2019, eu fiz um apontamento, mandei
para o jornal Popular na época, ele até fez esta matéria aqui, e é
vergonhosa, “órgão aponta cento e catorze defeitos em escolas”, laudo isso
da vigilância sanitária da época. Então, peguei três unidades escolares, das
trinta e seis nossas, que não tinha conformidade, o resto, todas. Isso está
ocorrendo no inquérito civil nove de 2019 no ministério público. Quando
fiz a denúncia, fazendo relatório, igual os senhores e as senhoras estão
fazendo, indo em cada escola, em cada creche, fotografando e detalhando
um relatório, detalhado das condições das escolas creches, e mandando
para a secretária atual da época, e para o prefeito, no intuito de tomarem
providências. Como não tivemos retorno, nem nenhum tipo de
manifestação nesse sentido, eles sempre justificaram que tem a verba do
PAF, uma mixaria, para eles manterem o mínimo de manutenção básica.
Mas, existiam escolas, com sérios perigos e riscos para a saúde das nossas
crianças. Esse é um relatório do Tenente André Luiz Barbosa, o primeiro
da PM – Polícia Militar, dentro desse inquérito, depois envio para os
senhores, se os senhores e senhoras quiserem, onde ele diz assim: “uma
vergonha, fiz a vistoria, e nenhuma escola e creche Possuía AVCB – Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros, na época, nenhuma”. Então assim, não
é comparar, não é isso que estamos falando, mas, é importantíssimo que as
nossas crianças aqui em Mogi Mirim, tenham a dignidade, e as famílias
tranquilidade de coloca-las em ambientes salubres. Nós não podemos ser
omissos, fechar os nossos olhos, fingir que é cego, e falar: “esse problema
não existe”, pelo contrário, tudo que é feito pelo poder público, custa caro,
e o serviço feito é “porco”, infelizmente a gente tem que bater nessa tecla,
o serviço feito é mal feito. Eu oficiei a Mesa da câmara, a presidência da
câmara, que está caindo goteira no teto da minha, despeja como se fosse
uma cachoeira, o gesso vai derreter, e vai cair na cabeça de quem está lá,
ou na minha, ou do meu assessor, ela me deu retorno prontamente, já estão
verificando o problema, só que nós temos que fazer o que? Fiscalizar e
exigir serviço de qualidade, se é caro, tem que ter fiscalização, para que
tenha segurança para nós, não só aqui na câmara, mas principalmente
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porque, na volta as aulas tudo é lindo e maravilhoso. É muito bonito falar:
“ai vamos voltar as aulas?”, vamos, não sou contra, só que quando você se
depara com essa realidade, a visão muda, porque aí você fala: “se algo
acontecer aqui, e eu fui omisso, como vai ser?”. Então temos que prestar
atenção nessa situação. Parabéns aos meus colegas, espero que outros
tenham a mesma visão. E só coloco que, a câmara dos deputados aprovou o
PL – Projeto de Lei, do fura fila, penalizando quem furar a fila para tomar
vacina, e o meu relatório não chegou ainda, de fiscalização para avaliar se
isso aconteceu em Mogi Mirim. Digo ao poder executivo, através da sua
secretária Maria Helena que está aqui essa noite, para que providencie esse
relatório. Muito obrigado, boa noite”. Com a palavra, Vereador Ademir
Souza Floretti Junior: “Boa noite, a todos, senhora presidente, Mesa,
nobres Pares, vereadores, vereadoras, público presente, aos assessores e
aos nossos mogimirianos que nos acompanham pelas redes sociais e que
Deus nos abençoe. Primeiramente, gostaria de ressaltar aqui, o
requerimento do meu amigo João Victor, requerimento nº 83, que requer
informações acerca do número de pessoas em situação de rua na cidade de
Mogi Mirim. João, quero dizer para você que esse trabalho, essa
informação, é muito importante, para darmos uma atenção especial aos
moradores de rua. Faço parte de uma instituição, que realiza um trabalho
mensalmente com os moradores de rua, eu vou até eles, converso com os
moradores, busco conhecer a realidade deles, eu sei o quanto eles sofrem, o
quanto passam dificuldades nas ruas, então, parabéns pela iniciativa do
requerimento, conta comigo, nesse sentido e no que for bom para a
população. Gostaria de ressaltar, que participei de uma reunião, com o
prefeito, com pessoal da entidade, para falar acerca da doação do imposto
de renda, que é um assunto importante, interessante, porque é uma forma
de ajudar os nossos fundos, e automaticamente ajudar nossas entidades.
Sabemos, que as nossas entidades fazem um trabalho espetacular, e não é
de hoje, então, é muito importante a informação que foi passada para nós
vereadores e assessores, sobre a doação de parte de 6% para pessoa física,
e 1% para pessoa jurídica, do imposto de renda, aos fundos da criança, e do
idoso aqui da cidade. Então, gostaria de ressaltar, e pedir aos nobres Pares,
que façam essa divulgação, que leve essa informação aos munícipes, para
que ajudemos de alguma maneira, as nossas entidades de Mogi mirim.
Quase todos os vereadores, falaram sobre as escolas, a UBS – Unidade
Básica de Saúde, enfim, sabemos que está um caos, a verdade é essa, os
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prédios estão totalmente deploráveis, não tem condição alguma. Fala-se em
volta as aulas, é interessante debatermos sobre volta as aulas, na questão da
covid, é importantíssimo, mas também precisamos debater na questão da
estrutura, como uma criança vai entrar em uma escola, se não tem
estrutura? Simples, não tem condição alguma de receber, com uma goteira
na cabeça, com piso que está fora, a criança vai sofrer alguma queda,
então, quero muito que o poder público, olhe atentamente para essas
situações, tudo o que foi falado aqui, leve à administração municipal, para
que dê uma atenção especial, foi falado da visita que o meu assessor fez,
juntamente com a Vereadora Mara, na escola Geraldo Filomeno, eu estudei
lá, se estou aqui hoje, é porque tive uma grade curricular muito boa.
Estudei em escola pública, passei para uma entidade, e quando vi as fotos
que o meu assessor trouxe, da escola que eu estudei, é muito triste, sabe, eu
estava lá, aí alguns anos depois, retorno e vejo a escola totalmente sem
nada, o piso, a funcionária caindo porque ele está deteriorado, o telhado
não tem telha, então, é triste, e é revoltante saber que é dinheiro público
que está em jogo, é dinheiro da nossa população, dos nossos contribuintes,
que está indo para o ralo. Então, quero deixar aqui também, os meus
parabéns aos vereadores que estão fiscalizando, cumprindo o seu papel,
levando, indo até o local, para saber, para conhecer, a realidade da nossa
população, e dizer que conte comigo, tudo o que for bom, tem o meu
apoio, tudo o que for benéfico para Mogi Mirim, tem o meu apoio. E cada
vez que algum vereador fizer algo bom, farei questão de subir aqui, para
parabenizar, como eu fiz com o Vereador João. Que Deus nos abençoe, e
boa noite a todos”. Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra:
“Excelentíssima senhora presidente, membros da Mesa, senhoras
vereadoras, senhores vereadores, imprensa, internautas, boa noite a todos.
Bom, quero agradecer mais uma vez aos senhores, pela aprovação unânime
no meu requerimento nº 97, que convoca, o diretor executivo da empresa
Fênix, o senhor Victor Hugo Chedid, para comparecer à câmara municipal,
no dia primeiro de março de 2021, às 18h30. Quero deixar bem claro para
os senhores que, essa não é a primeira convocação do senhor Victor, o ano
passado, ele foi convocado duas vezes para estar presente nesta Casa, para
prestar esclarecimentos. Na primeira vez, nos quarenta e cinco minutos do
segundo tempo, enviou um ofício dizendo que não poderia comparecer,
voltei com o requerimento, ele convocou o senhor Sandro Rogério de
Souza, gerente operacional da Fênix. Eu não quero saber da presença do
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Sandro, eu quero o Victor Hugo aqui, ele é o presidente da Fênix, ele
assinou o contrato de concessão, ele assinou o TAC – Termo de Ajuste de
Condutas. Essa luta não é de agora senhores, independente de pandemia,
essa luta, é uma luta minha, do Vereador Geraldo Bertanha, da exvereadora Maria Helena Scudeler de Barros, do ex-vereador Moacir
Genuário, do Vereador Tiago Costa e do Vereador Magalhães, porque
fiscalizamos o transporte público urbano, fizemos tudo o que tinha que ser
feito, até audiência pública foi realizada para aumento da tarifa, Cadê a
população? Onde ela estava? Não veio na audiência pública. Os senhores
vão aprender, prestem bem atenção vocês novos, ser vereador, é quase o
papel de um policial, mas não desistam, estejam firmes nos seus sonhos e
nos seus propósitos, é a famosa frase “enxugar gelo”. Existe uma demanda,
existe o nosso trabalho, mas não existe o lado da população, é difícil, é
bem complicado. Então, senhor Victor Hugo Chedid, dia primeiro de
março, quero o senhor aqui na câmara, para prestar esclarecimentos,
porque as reclamações de quem anda de transporte público, são imensas, as
escolas particulares e estaduais já voltaram, de forma hibrida, as escolas
municipais estão retomando logo, acredito que em março já voltarão, e
como é que fica? Os ônibus não estão passando, as pessoas estão horas e
horas esperando nos pontos, eu uso o transporte público até hoje, sei o que
é andar na linha quatro, que é a linha que passa nos Laranjeiras, que hoje,
graças a Deus, é asfaltado. O dia em que os senhores tiverem a sensação de
esperar duas horas, um ônibus, em um ponto sujo e mal iluminado a noite,
vocês vão sentir na pele o que passa a população, e vão sentir na pele o que
é uma empregada doméstica sair do trabalho, e ficar esperando duas horas
o ônibus, e ele não passar. Será que tudo isso é a pandemia? Eu acredito
que não. Maria Helena, você sabe dessa nossa luta, por favor, eu conto
muito com você nessa articulação com o prefeito, para resolvermos esse
caso do transporte público, uma vez por todas, você sabe exatamente do
que estou falando. João, sobre os moradores em situação de rua, o ano
passado realizei uma audiência pública com um doutor em direito
humanos, Humberto Bersani, ele é de Mogi Guaçu, você esteve presente, e
hoje ele dá aula na faculdade de Uberlândia. É um assunto muito sério,
conte com o meu apoio total, e casa de passagem temos sim, ainda
administrada pela própria secretaria de assistência social, o que não temos
é abrigo, ou seja, albergue. Mas é um assunto que precisa muito, ser
cuidado, e detalhe, eu vi isso com o governador Dória, e acabei até de

30

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

registrar um requerimento, solicitarei ao prefeito municipal, para que
vacine os moradores de rua, com prioridade. Muito obrigado a todos e boa
noite”. Com a palavra, Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite, mais uma vez, a
todos os vereadores, vereadoras, público presente. Algumas perguntas,
talvez eu receba as respostas, na segunda fala de vossas senhorias. Se o
serviço realizado na câmara, ficou a desejar, e está um caos, não tem
garantia? A empresa não pode ser cobrada? Primeira pergunta. Segunda
pergunta, a volta as aulas, a novela de volta as aulas, vocês não imaginam
o pânico que estamos vivenciando dentro das escolas, literalmente, e a
pergunta é: se os professores são essenciais, por que não estão na lista de
prioridade da vacinação da primeira fase? O Jornal A Comarca, esse final
de semana, falou da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, ele disse:
“ministério público entra com ação por irregularidade da UPA”, aí tem
uma moto “maravilhosa”, quem? Não é Raimundo Norato, é Calos Nelson
Bueno, Carlos Nelson Bueno é o presidente do consórcio intermunicipal de
saúde hoje, todas as irregularidades na UPA, o expert em todos os
assuntos, Carlos Nelson Bueno, tem todas as respostas. E eu ouvi aqui,
nesta tribuna, que Carlos Nelson Bueno é o bom, foi o melhor de todos, na
minha opinião não, o pior da história eu sei quem é, que é aquele moleque
horroroso, desastrado, acabou com a nossa cidade. Falando em UPA,
estamos sobrecarregando os funcionários, e isso reflete nos atendimentos,
correto? Eu protocolei, não foi de agora, que seja aberto, o pronto socorro,
da Santa Casa de Mogi Mirim, pois, pela logística, imaginem vocês, quem
mora em Martin Francisco, até o UPA, ele chega na unidade de saúde, e
pedem para que ele vá para a Santa Casa. Se o pronto socorro do hospital
já estivesse reaberto, acredito que o Doutor Paulo já esteja estudando com
carinho esse assunto e que ele reabra com a máxima urgência, porque vai
desafogar, vai descentralizar, vai melhorar, vai agilizar, vai priorizar
quem? O cidadão, e tenho comigo essa certeza de humanização do senhor
Prefeito Paulo Silva, eu acredito. Sabe por quê? Porque ele fez um
juramento como médico, salvar vidas, e hoje ele tem condições mais uma
vez porque ele está na frente de resgatar nosso pronto socorro, da Santa
Casa de Mogi Mirim, que ela tem que ser reconhecida todos os dias. Eu, o
Tiago, Marcos, Maria Helena, lutamos piamente, incessantemente, por não
fechar a Santa Casa, e muitos zombaram da gente. Temos que ter mais
respeito com todos da área da saúde, desde a senhora da limpeza, do
motorista, do recepcionista, técnico de enfermagem, enfermeiro,
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administração, todo corpo clínico e administrativo da Santa Casa de
Misericórdia de Mogi Mirim, mais respeito. E os professores em? São
essenciais, só que neste país não”.
Não havendo mais oradores inscritos, a Sra. Presidente
suspendeu a Sessão às 20h40, 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, a Sra. Presidente deu por iniciados os
trabalhos da "ORDEM DO DIA". Todavia, como não
houvesse matéria a ser liberada pelos novos Edis, a Sra.
Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada
à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os
Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010 (Regimento
Interno vigente).
Com a palavra, Vereador Dirceu da Silva Paulino: “Boa
noite, senhora presidente, membros da Mesa, nobres
vereadores, público presente, assessores, munícipes nos
acompanhando pela internet. Bom, ouvindo tudo isso sobre as
estruturas, é realmente, como o Vereador Tiago disse, já é um
problema antigo. Comentando sobre a fala do Vereador
Marcos, temos que pensar daqui para a frente, nas soluções,
mas não podemos deixar de verificar, e lembrar, o porquê
estamos nesta situação. O Vereador Tiago, mostrou aqui, esse
problema antigo, creio que, os vereadores mais antigos da
Casa, como é o caso do Robertinho, também viram essa luta
em todas as legislaturas, para melhorar a estrutura da cidade, e
o que me parece, não foi feito adequadamente. O Vereador
Magalhães, falou sobre o dinheiro jogado no lixo, temos
muitos exemplos, a própria Casa, infelizmente, sofre com isso,
com goteiras, este ventilador que está aqui em cima, parece
até uma cascata de piscina quando chove forte, e realmente,
tem que cobrar da empresa. A empresa tem que se
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responsabilizar. Agora, imaginem os senhores, o restante da
cidade, nos prédios públicos, as escolas, as creches e a UBS –
Unidade Básica de Saúde. Temos casos incríveis, temos uma
UBS recém construída, que é impossível de ser usada, de
tantos problemas estruturais, que a administração encontrou.
Como solucionar? Não vai ser em curto tempo, porque os
problemas são muitos. Vai desde um prédio, novo, que não
pode ser utilizado, até um muro de escola, creche, que é
pequeno. Então, é uma situação muito complicada, a estrutura
encontrada, senhores vereadores, é de assustar, e não é só a
estrutura física, hoje em dia a administração tem problemas
com maquinário, com mão de obra. Por exemplo: a pandemia,
retirou a mão de obra que era usada pela administração
pública passada, já retirou no ano passado, creio eu, mas
continuamos sem, do CR, que eram quase setenta homens
trabalhando, ajudando, hoje em dia não tem mais. Então, os
problemas são muito graves, fico feliz, de estar aqui com os
senhores, as senhoras, podendo acompanha isso de perto, e
como conversamos até extraoficialmente, muitas vezes, todos
imbuídos, em ajudar, porque hoje, Vereador Tiago, não
existem mais partidos aqui, pelo menos é assim que eu vejo,
eu vejo partidos diferentes, vereadores que pensam diferente,
com ideologias diferentes, mas todos focados em ajudar a
cidade, que garanto, que também é a postura do atual prefeito.
A Santa Casa, Vereador Cinoê, é uma das bandeiras, de trazer
de novo, o pronto atendimento na Santa Casa, manter o UPA
– Unidade de Pronto Atendimento, lá na zona leste, porque é
imensa, creio eu que quase trinta e cinco mil pessoas, então
tem que ter um pronto atendimento lá, mas tem que ter aqui no
centro, porém, para isso, teremos que buscar recursos, o
executivo deverá buscar recursos para arrumar o que está
estragado. Então, como os vereadores disseram, foi dinheiro
jogado fora. Temos uma parceria, o município tem uma
parceria maior, com a Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Mogi Mirim, isso vai ajudar
muito, até a economizar em futuros projetos, coisa que não era
utilizada nas outras administrações. Creio, que já passou a
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hora da soberba não imperar mais, devemos ter humildade, e
foco no que é importante para a população, que até hoje, pelo
jeito não teve, senão as estruturas não estariam do jeito que
estão. Eu agradeço a todos os vereadores que estão imbuídos
com a bandeira de Mogi Mirim, não desça daquele partido,
não desça daquela ideologia. Muito obrigado”. Com a palavra,
Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite, senhora
presidente, membros da Mesa, senhoras vereadoras, senhores
vereadores, público presente, imprensa, internautas,
funcionários da Casa, secretária Maria Helena Scudeler de
Barros, boa noite. Quero começar a minha fala, dizendo que
não tenho procuração, para responder pelo ex-presidente,
Manoel Palomino, mas acompanhei de perto, porque fui o
primeiro vice-presidente nos últimos dez anos. Gostaria que,
cada um que sobe aqui a tribuna, para comentar sobre as
reformas que foram feitas na Casa, por favor, conhecessem os
detalhes do projeto, e do que foi contratado. Porque,
reclamamos que chove aqui, eu não era nem vereador e já
reclamavam que chovia aqui, eu só vinha pela imprensa.
Maria Helena, ex-vereadora, quantas vezes ela não falou para
mim que na casa dela, via o que acontecia no telhado aqui da
Casa, só que, o projeto de reforma, não contemplou o telhado,
e foi uma das coisas que eu falei com a atual presidente, a
Sonia, dizendo que havia necessidade de fazer isso. Não
houve reforma do telhado. Não tenho procuração para
responder o Manoel Palomino, como temos um sistema
presidencialista nesta Casa, ele teria que estar aqui para
responder, infelizmente ele não está, acho que talvez pela
confiança que eu tenho no trabalho dele, uso um pouquinho
da palavra. Mas, queria também, dizer sobre minha gratidão a
um homem público, que olha para Mogi Mirim com olhos de
um mogimiriano, todas as eleições, ele é muito bem votado
nesta cidade, e o faz por merecer, na última eleição, ele teve
mais de seis mil votos, para deputado estadual, e não virou as
costas para a cidade, é público e notório, que, o candidato dele
era o Carlos Nelson Bueno, ninguém tem como esconder, mas
passada as eleições, e é uma coisa que respeito muito no bom
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político, e eu aprendi inclusive com ele, o deputado Munhoz.
Quando ele diz que, política é política, campanha é campanha,
governo é governo, e nós estamos no governo. Eu não posso
ter ideologia política, que venha prejudicar a cidade que eu
vivo, que os meus filhos vivem, o que eu puder fazer de bom,
eu vou fazer, como os senhores também pensam assim, e o
Munhoz pensa assim, tanto é que, ele aceitou todas as agendas
que a secretária institucional, do atual governo, fez com ele,
através da secretária Maria Helena. Todas as agendas foram
cumpridas com ele, e essas agendas, já vieram, ou estão por
vir. E foi pedido pelo atual prefeito, trezentos mil reais para a
Santa Casa, que já foi anunciado há algum tempo. Também,
anunciou no sábado, provavelmente o início, ainda nesse
primeiro semestre, da pavimentação, ou do recape, da rodovia
dos agricultores, que é um desejo de todos, de todos nós
vereadores, das pessoas que moram em Mogi Mirim, em Artur
Nogueira, que usam aquela estrada, para utilizar a zona rural
naquela região. É uma rodovia muito importante, que recebe
um fluxo muito grande de veículos, principalmente de
caminhões. Mas, eu disse para algumas pessoas, que no
sábado, o mais importante, não foi ele anunciar o início das
obras, a assinatura de contrato, foi mais para dizer que ele,
como vereador mais votado da região, nas últimas eleições,
vai destinar das emendas impositivas dele, e também do
governo do Estado de São Paulo, mais de R$1.000.000,00 (um
milhão) de reais, para a cidade investir em infraestrutura, e
espero que boa parte desse dinheiro, que virá para Mogi
Mirim, também seja utilizado na reforma, e na manutenção
das escolas. Tenho netos e bisnetos, que estudam em escolas
públicas de Mogi Mirim, e sempre disse aqui que sou a favor
de voltar as aulas, mas temos condições de receber as nossas
crianças? Os professores até temos, são adultos, mas e nossas
crianças, nós temos? Muitos, tem o intuito de só criticar, isso
não é do meu feitio. Eu prefiro tentar ajudar de alguma
maneira, e estamos fazendo isso. Quero mais uma vez aqui,
vereadora, presidente, comentar o deputado Barros Munhoz,
pelo jeito que ele tem olhado para a nossa cidade. Boa noite,
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senhores, boa semana”. Como o próximo orador, Vereador
João Victor Coutinho Gasparini, desistisse da palavra, ocupou
lugar, na tribuna, a Vereadora Joelma Franco da Cunha: “Boa
noite. Pessoal, gostaria de falar, sobre uma indicação que fiz
ao prefeito, sobre uma possibilidade da aprovação uma lei,
para autorizar o polimento imediato e assistencial, das
crianças e adolescentes, vítima de violência, no período em
que são retiradas da família, e aguardam a decisão judicial.
Por que esse estudo? Atualmente, o conselho tutelar não tem
estrutura física, para abrigar uma criança, também é certo que,
ele não tem o poder para ficar sob a guarda dela, e essa
criança, quando tirada da família, não pode voltar àquele seio
familiar. Então, o que acontece? No momento em que o jovem
é recolhido, tem um intervalo de tempo até a decisão do juiz,
onde ele fica de standby, e nesse momento em que ele está em
vulnerabilidade, porque vem de uma violência, o único lugar
no qual acaba ficando, é em um quarto precário, dentro do
conselho tutelar, sob os olhos do conselheiro, que, não tem o
poder dessa guarda. Então, o que venho pedir para o prefeito,
para a secretaria de assistente social, é que com todo o dom
também, possamos construir uma lei, onde, ao invés de ter que
esperar um despacho do juiz, que muitas vezes, não sai em
vinte e quatro horas, porque eu já acompanhei o recolhimento
de uma criança, durante a campanha eleitoral, e venho
acompanhando, as vezes demoram três dias, e mesmo que
você vá conversar com o juiz, o promotor fala assim: “estou
de mãos atadas conselheiro, você que se organize lá”. Então,
precisamos construir uma lei, para que nesse momento que a
criança é recolhida, ela possa ir diretamente para uma
entidade, até que venha a decisão judicial. Por quê? Porque
pegamos uma entidade, como uma alma master, a casa das
crianças, que recolhem, esses locais possuem todo o aparato,
para estar recebendo esse jovem, porque devemos observar,
que ele já vem de um caos físico, psicológico, muitas vezes
até invasivo sexualmente, então, não dá para ele ficar
confortável. Imagina o conselheiro, ter que olhar a criança, o
adolescente, ter que estar fazendo um atendimento, e ele
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recolhe a criança, com roupas, comida e quartos precários.
Então, o que venho pedir para vocês, e para o prefeito, com
todo o respeito, e com a assistência social, é esse estudo, é
esse intervalo de tempo em que se retira a criança, e que se
tem a ordem judicial, que possamos ser efetivos em nossas
políticas, de que forma? Que já se dê a oportunidade de ela ir
para a entidade, porque a entidade possui o preparo para estar
recolhendo os jovens. Então, hoje, a minha fala é sobre isso, e
também falo sobre uma outra situação específica sobre as
crianças, que é o pediatra vinte e quatro horas, na zona leste.
O que acontece? Hoje, temos o atendimento, as crianças
chegam lá doentes, e cada mãe sabe, ficamos desesperadas
quando a criança fica doente, tudo fica fora de ordem, você
pode ser um médico, acho que fica até meio descompensado,
por que? Porque é parte do que a gente ama. Então, termos um
pediatra vinte e quatro horas na rede, gera economia, porque
imagine que você é atendido pelo clínico geral, passa lá a sua
criança para ser atendida, o que acontece muitas vezes?
Pedem para procurarmos o posto na segunda – feira, já tive
vários casos de mães me falando o seguinte: “Joelma, mas o
que acontece por lá? Minha filha está com febre e eu preciso
de atendimento”, mas não, pedem procura o posto na segunda
– feira. Então por que preciso pagar um clínico geral, se de
repente, posso colocar na porta de entrada um pediatra? Ele já
vai dar o atendimento, e isso vai gerar economia, otimização
do atendimento e vida, porque tempo é vida na saúde. Muito
obrigada”. Como a próxima oradora, Vereadora Lúcia
Tenório, desistisse da fala, ocupou, a tribuna, o Vereador Luís
Roberto Tavares: “Boa noite, senhores vereadores,
vereadoras, público presente. Senhores vereadores, acabei de
receber uma ligação, na verdade recebi até um vídeo, sobre
uma cobra, lá no CEM – Centro de Especialidades Médicas de
Mogi Mirim. E, todo início do meu mandato, sempre
verifiquei sobre a limpeza da UBS – Unidade Básica de
Saúde, das escolas, das creches, e também do CEM. Lembro,
várias vezes, que o Cinoê fazia esse pedido também, da
limpeza do CEM. No ano passado, conversei com o
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responsável, e ele falou o seguinte: “olha Robertinho, essa
semana vamos limpar”, então eu nem fiz documento nenhum,
sobre a limpeza. Ocorre, que semana passada, segundo o
responsável, foi pedido para ele parar com a limpeza, porque
aquela semana, tinha uma programação, e teria muita gente no
local. E hoje, recebi agora no meu facebook, uma foto de uma
cobra, passando por lá. Então, acabei de ligar para o
responsável, e ele disse que amanhã cedinho já começará o
início da limpeza, eles se esforçarão para terminar logo,
levarão também, membros do zoonoses, para identificar se
tem criadouro, ou porquê tem cobras lá no CEM. Na verdade,
eu conheço, eu morei ali, próximo ao CEM, até quando era a
antiga estação de trem, tinha um local onde ficavam alguns
vagões parados ali, aliás, tinha até uma mina de água. Então,
conheci tudo aquilo, sei que aquela área tem rio, o rio Mogi
Mirim passa ali, tem área verde. Por isso, é difícil, só que as
pessoas que estão no CEM, precisam de segurança. Então, eu
até ia fazer um ofício, mas pensei: “quer saber de uma coisa?
Eu vou ligar para o responsável, já resolvo isso amanhã, e vou
estar acompanhando”. Se algum vereador quiser ir comigo,
vou convidar o Ademir aqui, que está mais próximo, mas
todos os vereadores, para acompanharmos essa limpeza e
sabermos um pouco mais, o porquê havia uma cobra lá.
Segundo o Pedro, que é o responsável pela limpeza, de áreas,
de prédios da saúde, ele disse que se trata de uma cobra Cipó,
ela não é venenosa, é uma cobra verde, mas, mesmo assim, há
necessidade de precaução. Desejo a todos uma boa semana, se
precisarem de mim para visitar algum local, podem contar
comigo. É um momento diferente, não tem carnaval, mas
todos têm o direito de se divertir, não temos carnaval, mas
pelo que eu sei, muita gente foi viajar, pessoas querem curtir
de outra maneira, juntos, mas, é um momento de precaução
pessoal, quem está me ouvindo, se você for pensar duas vezes
antes de sair, pense três, quatro, cinco, seis vezes, porque o
momento é de precaução, então, não saia. Grande abraço,
fiquem com Deus”. Com a palavra, Vereadora Luzia Cristina
Cortês Nogueira: “Continuando a minha fala, só queria
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lembrar o Robertinho, que, quando começou esse ano, no final
de dezembro para cá, foi um período de muita chuva, e os
serviços de limpeza, sempre param no final do ano. No bairro
onde eu moro, agora foi feita uma limpeza, mas, o mato,
estava acima do meu joelho, em toda a zona verde, e isso
ocorre sempre, todo o ano ultimamente, por causa disso, parase o contrato, e não se paga esse mês, para diminuir, não se
paga, então para esse serviço. Agora, tem que ser feito, já
vimos sobre esses três mil e poucos escorpiões, essa cobra
também. Tem que ser feito o serviço de limpeza. Para isso, a
população deve pedir e acompanhar o cronograma. Então, são
todos os bairros. Qual é a emergência? Vai de acordo com o
que a população está pedindo e falando, porque acontece.
Como se achou a cobra, vai ser feito esse serviço de limpeza
no local, mas, é uma continuidade, a população tem que pedir
mesmo, ou a gente, ou então na própria prefeitura. Tem o
serviço, o chefe, o secretário, tem que ser feito o pedido, mas,
vai ser devagar, e ainda aumentou o pessoal, e aumentou o
maquinário. Gostaria só de lembrar, que a questão desse ano,
a situação está muito complicada. Por isso, esse ano e acredito
que no ano que vem, nós que temos contato com deputados,
temos que pedir. Veja só, o Barros Munhoz, é um político
antigo, o prefeito da cidade conhece ele de tempos, então
antes dele assumir a prefeitura, realizou um encontro, pediu
para a Maria Helena, que é do partido dele, para solicitar o
envio de várias ajudas ao município, e já empenhou várias
ajudas e espero que realmente venha, estaremos
acompanhando, cobrando, e assim solicito que os demais
vereadores, também possam pedir a outros deputados, porque,
quando chegar na próxima eleição, eles vão nos procurar, para
ajudar a pedir votos, então devemos pedir para que eles
ajudem. Os problemas são inúmeros, a Santa Casa está no
programa de trazer o UPA – Unidade de Pronto Atendimento,
mas em primeiro lugar, tem que solucionar os problemas
dentro do hospital. Hoje, a questão da eletricidade na Santa
Casa, tem um laudo técnico, ainda no final do Carlos Nelson,
mostrando que a situação do local, não houve manutenção, e

39

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

que a qualquer momento, se não houver uma manutenção
urgente, poderá haver um curto e um incêndio no hospital.
Isso é emergência. Conversei com o Barros Munhoz, ele disse
que deu vários caminhos, a Maria Helena estava perto,
escutou, e iremos tentar. Há muita coisa dentro da Santa Casa,
a ser resolvida antes”. Com a palavra, Vereadora Mara
Cristina Choqueta: “Apenas um minutinho. A UANA, nosso
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, que tinha na Santa
Casa, sempre foi prioridade do Doutor Paulo, e só estou na
política hoje, por conta disso, é pela saúde, é pela vida
humana. Senão, não estaria. Lutaremos sim, de todas as
formas, para a volta do UANA, nosso pronto socorro aqui na
Santa Casa. Só que eu subi aqui agora, não era para falar
sobre o UANA, queria dar uma resposta, para o João Victor
quero dar apoio, pela causa dos moradores de rua, não sei
onde o João está, se vocês estiver me ouvindo João, chega um
pouco mais perto, queria dizer que, tudo que se diz,
relacionado a vida, eu estou dentro, estou apoiando. Só que,
essa causa dos moradores de rua, é delicada. Fizemos já um
trabalho, eu e a igreja católica, na frente, o frei França, para
tentar descobrir, o porquê tem tanta gente na rua. Chegamos a
contar nove moradores, que, faziam a maior festa na frente da
Igreja São Benedito, festa de pinga, festa de papéis higiênicos,
falavam alto, atrapalhando as nossas missas. A gente resolveu
procurar um a um, frei França foi a frente, para saber o porquê
estavam na rua. Descobrimos que possuíam família, as vezes
família que tinha até condição de dar roupa lavada, comida,
cama limpa para dormir, mas o que acontecia? Vida regrada
não é todo mundo que quer, vida desregrada é mais fácil, ficar
na rua, não obedecer a ninguém, viver do jeito que quer. Eu
quero dizer o seguinte, é complicada sim essa história, mas
quero te apoiar no que você falou, e vou estar junto, se eles
querem ficar na rua, querem levar uma vida desregrada, nós
vamos estar juntos, e vamos tentar fazer com que isso acabe.
Nada de morador estando na rua, se tem a sua casa, ou se
podemos oferecer de volta o albergue, que quando tinha
também o albergue, só para relembrar, aqui em Mogi Mirim,
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eles não queriam tomar banho, não queriam tomar remédios,
queriam fazer do jeito deles. Regra, as vezes dói, mas
estaremos juntos, e venho aqui falar que eu estou ao seu lado.
Boa noite a todos”. Com a palavra, Vereador Marcos Franco:
“Boa noite, a todos. Nobre Vereador Robertinho, essa cobra
que você está falando, que mandaram para você, faz duas
semanas que ela apareceu lá, no CEM – Centro de
Especialidades Médicas de Mogi Mirim. Em uma sexta – feira
apareceu uma, como eu não estava lá, mataram ela, e a outra,
foi no sábado. A Luzia queria uma explicação, de como
aparecem os bichos lá, eu trabalho à noite, e nesse local,
aparecem ouriços, gambás, porcos espinhos e javalis. Mas
sabem o porquê? Não é porque estava sujo o CEM, lá pode
estar limpo, mas, é porque atrás desse local tem uma mata, é
óbvio que vai aparecer bicho, não porque o CEM está sujo.
Vou explicar o porquê, fiz uma limpeza, ano passado, na
praça da chácara ipê, estava limpando lá, encontrei uma jiboia
de dois metros, então, chamei um uber, coloquei essa cobra
dentro de um saco, e fui levar na mata, na Champion. Lá no
inocoop, também fui fazer uma limpeza, achei três cascavéis,
coloquei em uma garrafa pet de dois litros, porque lá na última
rua do inocoop tem um rio e uma mata, é claro que vai ter
cascavel. E não é a primeira vez que aparece cobra ali no
CEM, trabalhando a noite, já tirei cobra coral, levei lá no rio.
Então, cobras são óbvias que vão aparecer, e não foi hoje,
fazem duas semanas, mas não porque o CEM está sujo, lá
pode estar limpo, sujo, e já peguei cobra, é que não venho
aqui tumultuar a população, porque não é só lá que tem
cobras. É isso que queria deixar bem claro para vocês. Então,
não foi hoje, fazem duas semanas. E também, venho aqui
nesta Casa de Lei, dizer para vocês, que, entendo o que a
Luzia falou, quando chega essa época, você pode limpar,
passam duas ou três semanas, pode ir lá que o mato cresceu de
novo, falo que, a chuva tem adubo, e, a mão de obra, está
escassa. Então, não tem como agora cobrar do executivo,
porque eu estou vendo o trabalho que eles estão fazendo aí, e
também procuro ajudar, eu já vim aqui nesta Casa ajudar. Saiu
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uma matéria uma vez no jornal Popular que dizia: “não gosto
de fazer limpeza, que eu tenho mais o que fazer”, mas não
importa se for da gestão do Calos Nelson, do Paulo Silva, se
tiver que ajudar, eu vou ajudar, eu faço, porque é de coração.
Mas já deixarei bem claro aqui, Marcos Gaúcho não gosta de
trabalhar muito duro não, de fazer roça, limpar a praça, mas,
se for para ajudar o poder executivo, vou ajudar. E se algum
morador, algum funcionário público, encontrar cobras,
ouriços, por favor, não matem, liguem para mim que irei lá
buscar, tem gente que, resgata cachorros, cavalos, mas os
bichos eu espero que ninguém mate, porque mataram a cobra,
e isso não é certo, não é justo, ou então, chamem os
bombeiros, e se eles não aparecerem, podem chamar o Marcos
Gaúcho. Obrigado a todos”. Com a palavra, Vereador Marcos
Paulo Segatti: “A minha colocação aqui, é só para a população
mogimiriana. Temos, hoje em Mogi Mirim, em torno de
93.650 pessoas, em mais de 120 bairros. Somos 17
vereadores, que começamos um pleito agora, reiniciamos os
trabalhos, e entendo você, que está em casa, entendo você que
está ouvindo, que está vendo, mas, que usa a rede social só
para criticar. Eu, te respeito de todo o coração, mas, também
te peço respeito. Não falo em nome dos vereadores, eu falo em
meu nome, Marcos Segatti. Mas, é muito interessante, usar
uma frase que eu digo para todos os meus alunos, e a minha
família, meu assessor, hoje me entendem, não tem como saber,
se o bairro está precisando de algo, se não houver uma
denúncia naquele bairro. E não adianta usar só a rede social,
sem marcar a gente, não temos bola de cristal, a minha está
quebrada. Então, peço o apoio. População mogimiriana, mais
de 120 bairros, mais de 93.000 pessoas, nos deixem apart,
porque somos 17 pessoas, como 17 assessores, ou assessoras,
temos uma cidade inteira para cuidar, temos um monte de
coisas para fiscalizar, só que não dá para fazermos isso sem o
apoio da população mogimiriana. Então, digo para que
venham até nós, o gabinete está de portas abertas, os
assessores trabalham dentro desta Casa, os vereadores que
trabalham aqui, estão aqui dentro, os que não podem, que
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possui um trabalho secular, eles vêm, e o seu assessor está
aqui. Então, convido a população para que venham conhecer a
prefeitura, venham conhecer o seu vereador, você nos deu
voto, me deu voto, mas, não vá apenas usar a rede social para
julgar, venha também participar e trabalhar para a sua cidade,
porque é para isso que você votou na gente. Muito obrigado”.
Com a palavra, Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães:
“Novamente, senhora presidente, membros da Mesa, nobres
senhores vereadores. Primeiramente, gostaria que todo mundo
soubesse aqui, que já, no meu terceiro mandato, e no meu
primeiro, foi como suplente desta Casa, coisa que não tenho
aqui dentro e compadre, e não passo a mão na cabeça de
ninguém, não faço ajustes com ninguém, tanto é, que peguei
um rótulo de vereador contundente, porque, estou aqui com o
compromisso de falar a verdade doa a quem doer, pouco me
importa. E digo uma coisa para os senhores, os resultados vem
nas urnas eleitorais. Então, está aqui um papo reto, que é para
todo mundo ficar sabendo quem sou, não devo nada para
ninguém das minhas atitudes, da minha fala aqui, e não tenho
medo, acho que isso é o pior de tudo, eu não tenho medo,
porque tenho juízo na minha cabeça. Façam um contrato de
prestação e serviços, aonde exista uma cláusula. Está aqui, o
nobre Vereador Tiago Costa, que também é advogado,
Vereadora Joelma, não sei se tem mais algum advogado aqui,
faz uma cláusula de calção, do primeiro valor, da Doutora
Adriana também, que está lá assinando a mão, faça uma
cláusula de calção, de 20%, 30%, do valor que a empresa tem
para receber aqui, e segura. Mas, não vai fazer igual esses
loteadores, esses caras de loteamento, que cauciona cinco,
oito terrenos, e depois, no acomunado, libera para poder pegar
um terreno do loteamento, uma palhaçada esse negócio, rouba
o povo, é dinheiro público que estamos tratando aqui. Onde já
se viu, faz uma reforma por baixo, e esquece do mais
importante, que é a parte de cima, a ponto de cair o gesso na
cabeça do vereador, não caiu ainda, mas o que está faltando?
E o dinheiro que foi para o ralo? Não volta mais. Aquela
porcaria daquele palácio de cristal que alugaram, quem são as

43

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

pessoas que estavam envolvidas naquilo? Foi dinheiro público
que foi para o ralo. Está na hora, de os prefeitos fazerem uma
inversão de valores, estabelecer prioridades, a prioridade é a
segurança da população, é a saúde, é a educação, é o prédio
onde nossas crianças habitam, aonde os jovens passam
praticamente o dia inteiro, junto com os professores. Aquela
creche, de Martin Francisco, que eu citei aqui, com aquelas
calhas podres, coisa simples de ser feito uma manutenção, eu
entro dentro do forro da minha casa para ver onde está caindo
uma goteira, subo no telhado para trocar a telha. Por que na
área pública, as coisas são tão difíceis de serem resolvidas?
Por que fazem um contrato de licitação, para a reforma de uma
câmara municipal, e não entrega na mão das pessoas, aqui de
todos os vereadores, para todos verem? Por que não vê as
cláusulas de garantias? Por que essa empresa, foi criada só
para fazer esse serviço aqui da câmara? Porque hoje, a coisa
mais fácil que tem, é eu entrar em um processo de licitação,
por isso não gosto de trabalhar para o poder público, porque
constituo uma empresa 30 dias antes, minha empresa não está
devendo nada, e eu começo a trabalhar, ganho aqui, venho,
estou dentro dos conformes, o que eu faço? Eu presto um
serviço ruim, coloco um material que é uma porcaria, e
depois, quando vai me cobrar, minha empresa já está largada,
já está encostada. Então, sabe, na hora que vai fazer a
licitação, tem que elaborar mais essa carta convite, tem que
ver as cláusulas de segurança, para não dar prejuízo para as
pessoas. E outra coisa, será que é tão difícil elaborar um
checklist? Vamos ver o quesito telhado, feito isso, vamos ver
o quesito estrutura do prédio. Quer dizer, não é só assinar o
contrato, e autorizar fazer, porque depois o dinheiro vai para o
“ralo” e não tem mais jeito. Muito obrigado, senhora
presidente”. Com a palavra, Vereador Tiago César Costa:
“Boa noite, mais uma vez. Um dos pedidos, que fiz esta noite
também, foi relacionado até a um requerimento antes, para
que a empresa Fênix, fornecesse junto com a prefeitura, essa
questão da quantidade de ônibus circulando nos horários de
pico, e dentre outros pedidos. Depois, veio o pedido do
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Alexandre Cintra, para trazer o responsável da empresa aqui,
sou totalmente de acordo, quando chegar a resposta aqui,
quero me juntar também para uma audiência nossa, se vier a
tempo, porque está um caos o transporte público municipal. E,
quando voltar as atividades, de uma vez, eu quero ver como
vão suportar isso. Recebi um vídeo, de uma moradora da zona
leste, na semana passada, dentro de um ônibus, parecia São
Paulo, o metrô, se lembram? Quem conhece São Paulo,
capital, gente com a cara grudada no vidro, é uma verdade.
Depois, o governado fecha tudo, mas o transporte continua
com gente com a cara grudada no vidro, lá não pega covid?
Transporte público não tem fiscalização, é tumulto, é
aglomeração interna, uma linha, o cara fica esperando duas
horas, no Jardim Velho, para ele ir embora do serviço, com
fome, cansado, e sem linha para voltar para a casa. E quando
entra no ônibus senhores, aglomeração, ali não tem covid? A
covid não chega dentro da linha do transporte público urbano?
Então, será convocado aqui, mas também peço uma
fiscalização, uma cobrança, reintegra o pedido de cobrança, de
fiscalização, nessa questão também, tem que atender os
requisitos sanitários dentro do ônibus, para que, se a
contaminação existe, todo mundo está preocupado, e
realmente está aí o coronavírus, até que todos sejamos
vacinados, vai demorar, não somos privilegiados, muitos não
estão na ordem de vacinação que foi estipulada. Então,
teremos que aguentar um bom tempo sem vacina, muitos de
nós. Eu acho que é importante termos essa fiscalização, e
cobrar a empresa de transporte público. Sabemos que é um
problema complicado, esse de resolver, mas temos que tocar
nessas “feridas”. Também oficiei a presidente atual, na
questão do AVCB aqui, eu oficiei, porque não adianta pedir
para fora, e não dar exemplo aqui. Acho que, chega de ficar
fazendo a câmara, a presidência da câmara, de trampolim, para
querer sair deputado, vice-prefeito, prefeito, e não consertar o
que está aqui dentro de errado, porque é sempre a mesma
história, com raríssimas exceções, usam a Casa de Leis para
trampolim político, e não consertam os problemas reais. No
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desespero, muitas vezes saem do palácio de cristal, as pessoas
vêm aqui, dá um “tapa” só por dentro, e deixa o teto cair na
cabeça, sai correndo. Existem problemas internos gravíssimos,
dentro da câmara municipal, com servidores, erros do
passado, que precisam ser corrigidos, com estrutura, se pegar
fogo na estrutura, com o tanto de água que tem aqui, vamos
correr para onde? Assim como falei das escolas, não tem
como fechar os olhos para isso também, isso aqui é tombado,
senhores e senhoras, e é uma vergonha, ver uma cachoeira,
caindo em um móvel, que é tombado, do município de Mogi
Mirim. É uma vergonha, o poder legislativo receber o prefeito,
aqui, onde o Vereador Geraldo Bertanha está sentado, e cair
goteira na cabeça do prefeito, quando for tomar a posse. Então
chega, acho que já deu de cadeira de presidência, ser
transformada em trampolim, não somente político, e os
verdadeiros problemas não se resolvem, e não tocam na
“ferida”, por fora, bela viola, por dentro pão bolorento.
Portanto, que não seja assim, e com todo o respeito, o atual
presidente que assumiu nesse biênio, e que realmente, sejam
dignos, da nossa confiança, e de acertarem os problemas
internos da nossa Casa. Muito obrigado, boa noite”. Com a
palavra, Vereador Ademir Souza Floretti Junior: “Boa noite, a
todos, senhora presidente, Mesa, nobres Pares, vereadores e
vereadoras, público presente, imprensa, funcionários, e aos
mogimirianos, que nos acompanham pelas redes sociais. Foi
falado aqui, citado, a Santa Casa, para quem não sabe, no mês
de dezembro, quando fomos eleitos, tive uma reunião com o
Deputado Roberto Alves, juntamente com a secretária, que
está aqui, ex-vereadora, Maria Helena Scudeler de Barros,
com o secretário de esportes, Willian, e o prefeito atual,
Doutor Paulo Silva. Na condição de eleitos, sem antes
assumir, sem antes de estar aqui como representante, e o
prefeito, no poder executivo, tivemos uma reunião com o
deputado, para tratar da Santa Casa, da saúde da nossa cidade.
E, foi tratado uma emenda, que, será encaminhada para a
saúde de Mogi Mirim, direcionada para a Santa Casa. Fiz
questão, de voltar, a essa tribuna, para falar sobre a Santa
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Casa, porque esse hospital, senhora presidente, é de todos, não
é do prefeito A, B ou C, é da população. A gestão A, gestão B,
vão passar, mas, a Santa Casa vai ficar. Tivemos aqui, dois ou
três, ex-prefeitos, que passaram, o hospital ficou. Então,
venho aqui, para lutar pela Santa Casa, não sou da área
médica, mas sei da importância da saúde, eu uso a saúde
pública, uso a Santa Casa, nasci na Santa Casa. Por isso, sei o
quão importante é o trabalho realizado pela instituição.
Semana que vem, vou para Leste, pedir verba, bater na porta
do gabinete do meu deputado, e pedir verba, para a saúde, e
para a Santa Casa. E deixo essa recomendação aos nobres
Pares, que façam o mesmo, vá lá na assembleia, vá em
Brasília, e peça ajuda pela Santa Casa, porque ela é do povo,
ela é de Mogi Mirim, não é de prefeito, e na condição de
vereador, temos o direito de lutar por ela, independente se o
prefeito atual, não é aquele que a gente apoiou na eleição
passada. Nossa obrigação é representar o povo, e quando nós
lutamos pelo hospital, nós lutamos pelo povo. A Santa Casa, é
patrimônio de Mogi Mirim. Os munícipes, principalmente, de
baixa renda, utilizam essa unidade de saúde. O Vereador
Cinoê, falou sobre o pronto socorro, é importantíssimo, é mais
do que importante, como o vereador citou, permanecer o UPA
– Unidade de Pronto Atendimento, na zona leste, que é uma
região gigantesca, mas também, ter um pronto atendimento
dentro da Santa Casa, para atender as outras regiões. Isso é de
suma importância, acredito muito, que o governo atual vá
realizar essa promessa, porque isso foi uma promessa, então,
creio muito, e espero de verdade, que este governo consiga
trazer essa realização para Mogi Mirim, e fortalecer também a
Santa Casa. Quero dizer aos munícipes, que contem comigo
em prol da Santa Casa, em prol de Mogi Mirim, porque vou
trabalhar, enquanto estiver aqui como vereador, seja por
quatro, oito, doze anos, não estarei a serviço do meu ego e da
minha vaidade, eu estarei a serviço de Mogi Mirim,
independente, de quem seja o prefeito, independente, de quem
seja a presidente, ou o presidente, desta Casa. Estarei a serviço
de Mogi Mirim, o que for possível fazer, eu farei. Desejo a

47

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

todos, uma excelente semana. Boa noite, e que Deus nos
abençoe. Obrigado presidente”. Com a palavra, Vereador
Alexandre Cintra: “Vereadoras, e vereadores, ainda sobre o
caso da cobra, Marcos Gaúcho, tanto você, quanto eu, quanto
o Vereador Roberto Tavares, recebemos isso em um grupo do
aplicativo Whatsapp, chamado: Mogi Mirim e região. E quem
nos enviou, foi exatamente uma munícipe, que, participa
muito da vida ativa desta cidade. Vereador Dirceu, ela foi expresidente do conselho municipal de saúde, o nome dela é
Benedita Fátima, e ela está muito preocupada, não é só o fato
de a cobra estar ali, é uma questão mesmo de limpeza, é um
lugar que recebe muita gente. Falando nisso, vou abrir uma
parte presidente, para o vereador João Victor Gasparini, pode
vir João”. Com a palavra, Vereador João Victor Gasparini:
“Obrigado vereador. Estou tomando essa parte, justamente,
porque acabei cedendo a fala, em razão de alguns problemas
que aconteceram no lado externo, e precisei me ocupar. Estou
muito preocupado com algumas das questões, que estávamos
discutindo ali. A parte que eu gostaria de ler, e que tem sido
tema de algumas falas dos vereadores, é referente a limpeza
pública. Na primeira sessão, foi votada uma indicação minha,
a respeito da criação de um calendário de limpeza na
secretaria de serviços municipais, semelhantes aos que
ocorrem com o calendário de coleta. Na primeira semana de
mandato, conversei diretamente com o secretário de serviços
municipais, o Doutor Ernani, e ele entendeu como positivo,
esse calendário. E agora, a prefeitura já está fazendo a
divulgação, em suas páginas de comunicação. Com o
calendário, estipulado, indicando o planejamento que a
prefeitura irá seguir, para fazer o serviço de limpeza urbana,
fica mais fácil a cobrança, e fiscalização, de nós vereadores, e
também impede que haja alguns tipos de busca, para enganar
a população, ocupando o tempo, com demandas que não são
de nossas propriamente. Ou seja, o planejamento de limpeza,
foi fruto de trabalho conjunto, entre o legislativo e o
executivo, e vai ser importante, para que possamos fiscalizar.
Vereador Alexandre, obrigado de coração. E me desculpem
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por ter saído pessoal. Obrigado presidente”. De volta com a
palavra, Vereador Alexandre Cintra: “João, sempre à
disposição. Então, Benedita Fátima, entendo a sua
preocupação. E aproveitando, que estamos falando muito
sobre os espaços públicos, dos tomadores de serviços, de
qualidade, e de estrutura, vamos jogar toda a nossa atenção
também para o CEM – Centro de Especialidades Médicas de
Mogi Mirim. Vejo muita preocupação com UBS – Unidade
Básica de Saúde, Com UPA – Unidade de Pronto
Atendimento, com a Santa Casa. O CEM, tem uma
importância gigantesca, ele é o ele que liga tudo, que liga a
UBS, o UPA, a Santa Casa, o CEM é muito importante,
joguem a atenção dos senhores para lá, principalmente, na
questão de orçamento impositivo, e principalmente, com a
questão do laboratório público municipal, fica a dica. Bom,
quero aproveitar também, deixar registrado, e agradecer a
você Dirceu, porque você prontamente conseguiu trazer, a
secretária municipal de educação, minha amiga querida de
anos, Dona Ana Peruche, para vir conversar com a gente,
sobre a retomada das aulas na rede municipal de ensino.
Fiquei muito feliz, com o que a Ana disse, todos os contratos
com as organizações sociais, Vereador Tiago, o senhor estava
aqui, estão sendo mantidos, o contrato com a APAE –
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com a banda
Lyra, com a casa da criança, com o CEBE – Guarda Mirim de
Mogi Mirim, o CCI – Centro de Convivência Infantil, o
educandário, com a que potência, com a fonte viva, o ICA –
Instituto da Criança e do Adolescente e o LIA – Lar Infantil
Aninha. Todos os contratos, Vereador Geraldo, estão sendo
mantidos, como foi no governo Carlos Nelson, foi mantido
tudo, mesmo não prestando serviço 100%. O governo Paulo
Silva está mantendo, e está com tudo em dia, então, mais um
ponto positivo para o prefeito. E também, questionei a Ana,
baseado no relatório que tenho em mãos, em relação a
merenda escolar, e fiquei extremamente feliz com o que a Ana
disse. No final do ano passado, a ex-vereadora, Doutora Maria
Helena, convocou aqui, a ex-secretária de educação, Flávia
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Rossi, e ela disse, que estava sendo doado, para a secretaria
municipal de assistência, alimentos para fornecimento,
Vereador Marcio, para fazer cestas básicas. E a Dona Ana
Peruche, disse que o trabalho está sendo continuado, e melhor
ainda, não só são oitocentas cestas básicas, vão aumentar para
mil cestas básicas. Fiquei extremamente feliz com essa notícia
da Ana. E Maria Helena, dê os parabéns ao prefeito, por esse
trabalho de excelência, que vocês estão conseguindo dar
continuidade. Só para finalizar, quero falar sobre a questão da
busca ativa, e da flexibilidade. O que é isso? É aquela criança
que não tem um relacionamento com a escola. Então o que é a
busca ativa? É a escola ir atrás dessa criança, já que não tem
se contado com a escola, ela vai atrás dessa criança. Ela
acompanha tudo, a ponto de levar o material didático na casa
do aluno, para que ele não perca o ano escolar. Com tanta
dificuldade de internet, acesso, equipamentos, a escola tem
esse papel, e a Ana confirmou que isso está sendo mantido.
Isso é muito importante, há pontos positivos nas
administrações, que precisam ser valorizados, que vão além de
estruturas. Muito obrigado a todos”. Com a palavra, Vereador
Cinoê Duzo: “Mais uma vez, boa noite a todos. Iniciando a
minha fala, no final da fala do Vereador Alexandre, ele disse
sobre a importância da escola, no instrumento da busca ativa.
Eu me pergunto, quem elabora os materiais? São os
professores. Mais respeito aos professores. Porque ainda
existem pessoas que ousam dizer que o professor não está
trabalhando, durante a pandemia. O Vereador Alexandre,
acabou de avalizar. Respeito todas as profissões. E quando
chegar dia 15 de outubro, dia do professor, virá aquela
demagogia, onde muitos falarão que o professor é aquele que
forma todas as profissões. Fiz isso chegar sim aos ouvidos dos
professores estaduais, isso foi dito aqui, foi um desrespeito
aos professores. Os professores, literalmente, querem
sobreviver. Coloquei em minhas redes sociais, que
antigamente o professor faria greve, por melhores condições
de salário, hoje, seria pela vida. Temos ideias diferentes,
ideais diferentes, mas respeite os professores. Eu agradeço a
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todos os meus professores, minha primeira professora foi
minha mãe, Dona Luzia, e depois agradeço todos os
professores. Comentei o ocorrido, com os professores, e eles
perguntaram “e o que você falou?”. E eu digo aos meus alunos
o seguinte: “não fale enquanto você estiver nervoso”. Eu
digeri, matutei, mas isso não poderia passar. Imaginem cada
um de vocês, ouvindo uma fala deselegante a respeito de suas
profissões.
Os
professores
estão
desvalorizados,
desmotivados, assustados e em pânico. Preciso agradecer, a
Maria Helena Scudeler de Barros, ao Cristiano Gaioto, eles
estiveram nesta Casa, e sabem de todos os trâmites. Cristiano
está fazendo de tudo para nos auxilia. Maria Helena, eu só
tenho que agradecer, eu nunca ouvi em uma audiência, na
presença de um deputado estadual, o prefeito, e sua assessoria,
do líder do governo Dirceu, abrir a palavra para vereadores.
Nunca ocorreu isso. Antes até mesmo, da fala do Deputado
Barros Munhoz. Agradeço vossa senhoria Maria Helena, ao
líder do Governo Dirceu, ao Prefeito Paulo Silva, a toda
assessoria, ao Deputado Barros Munhoz, porque como diz o
Vereador Geraldo Bertanha, é um pedido da rodovia dos
agricultores, de todos, mesmo os novos, antes de chegarem, já
ouviram uma reclamação sobre essa rodovia. Parabéns a
todos, e ao secretário de obras, Tristão, ao secretário Ernani,
ao secretário de esportes Willian, agradeço pela receptividade
e pelo trabalho. Mais respeito aos professores. Boa noite”.

Como não houvesse mais oradores inscritos para falar em
“Explicação Pessoal”, a Sra. Presidente determinou fosse
guardado um respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo
passamento do senhor
Terezinha Pereira Dias,
Zélia Aparecida Bueno,
Luiz André Theodoro Felipe,
Mario Barbosa,
Ana Maria Brandão
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José dos Santos Brandão.

Nada mais a ser tratar, a Sra. Presidente, Vereadora
Sonia Regina Rodrigues, agradeceu a presença de todos e, sob
a proteção de Deus, encerrou os trabalhos da presente Sessão
às 22h00 do que, para constar, determinou a lavratura da
presente ata, a qual, após achada conforme, discutida e
aprovada vai, a seguir, devidamente assinada.
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