CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA QUARTA (4ª) SESSÃO ORDINÁRIA

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

Aos 22 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 quarta (4ª) 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 22 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),
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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
trabalhos da presente sessão. Posto isto, conforme o disposto
no Parágrafo Único, do Artigo 106, da citada Resolução,
convidou a Vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório para que
procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Posto isso, a sessão foi suspensa às 18h45, para
cumprimento do disposto no Requerimento Nº 35/2021, de
iniciativa do Vereador Alexandre Cintra, que requereu ao
Exmo Prefeito Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e Silva,
através da Secretaria competente, a convocação do
Coordenador da Defesa Civil e Comandante do Corpo de
Bombeiros, Luiz Roberto Di Martini, para comparecer à
Sessão de Câmara do dia 22 de fevereiro de 2021 às 18h30
para prestar esclarecimentos sobre a Defesa Civil de Mogi
Mirim.
Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte
reservada ao "EXPEDIENTE", a Sra. Presidente submeteu à
apreciação do Plenário a ata da segunda (02ª) sessão ordinária,
realizada em 08 de fevereiro de 2021, a qual depois de achada
conforme e aprovada, foi devidamente assinada pelos
Vereadores Sonia Regina Rodrigues e Luís Roberto Tavares,
respectivamente, a Presidente e o 1º Secretário. Na sequência
deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1.
Projeto de Lei nº 16, de 2021, de autoria do Prefeito
Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, acompanhado da
mensagem nº 2/2021, datada de 17/02/2021, objeto do ofício
nº 2/2021, de igual data, “dispondo sobre a Autorização do
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim
(SAAE) a instituir o Programa Especial para Pagamentos de
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Débitos, e dá outras providências; 2. Projeto de Lei nº 17, de
2021, de autoria do Vereador, João Victor Gasparini, datado
de 19/02/2021, “dispondo sobre a celebração de parcerias e
patrocínios do setor privado a eventos, projetos, e torneios
públicos municipais, e dá outras providências. 3. Projeto de
Lei nº 18, de 2021, de autoria do Vereador, João Victor
Gasparini, datado de 19/02/2021, “dispondo sobre a criação
da Semana do Protagonismo Jovem no Município de Mogi
Mirim e dá outras providências; 4. Projeto de Resolução nº 01,
de 2021, de autoria do Vereador, João Victor Gasparini,
datado de 19/02/2021, “dispondo sobre a alteração de
dispositivos da Resolução 276/10 (Regimento Interno da
Câmara Municipal de Mogi Mirim), estabelecendo a criação e
regulamentação de Frente Parlamentares; 5. Projeto de
Resolução nº 2, de 2021, de autoria do Vereador, João Victor
Gasparini, datado de 22/02/2021, “dispondo sobre a criação
do Selo Empresa Parceira do Jovem, em Mogi Mirim e dá
outras prividências.
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 98/2021 - Assunto: REQUEIRO À
EMPRESA ELEKTRO QUE REALIZE VISTORIA PARA
POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUE SE
ENCONTRA DETERIORADO NA RUA VITALINA D.
MARIOTONI, NO BAIRRO NOVA MOGI. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Requerimento No 99/2021 - Assunto:
Requer seja encaminhado Ofício à Concessionária da Rodovia
SP-340, Intervias, 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 100/2021 Assunto: Requeiro ao Executivo, por meio da Secretaria de
Saúde, que informe como se dá o agendamento de retorno das
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consultas dos pacientes que se utilizam dos serviços médicos
do CEM. Caso o agendamento não aconteça na unidade,
solicito explicações sobre qual o motivo. Autoria: LUCIA
MARIA FERREIRA TENÓRIO.
Antes, todavia, de submeter a matéria à apreciação do
Plenário, o Senhor Presidente deu ciência à Casa, através de
sua leitura, do Requerimento nº 101/2021, de autoria do Sr.
Vereadora Geraldo Vicente Bertanha solicitando, na forma do
inciso VII, do Art. 156, combinado com os Artigos 113, § 5º,
III e 163 §2º todos da Resolução nº 276, de 09 de novembro
de 2010 (Regimento Interno vigente), a retirada e para
reestudo do Requerimento nº 101/2021, de autoria do
Vereador Geraldo Vicente Bertanha, constante da Pauta da
“Ordem do Dia” da presente sessão. Requerimento No
101/2021 - Assunto: Requeiro a criação de Comissão Especial
Parlamentar para fiscalização das escolas municipais para
verificar condições sanitárias antes do retorno presencial das
aulas. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA
Requerimento No 102/2021 - Assunto: Requer informações
sobre qual o local que passará a abrigar as atividades de
capacitação aos profissionais de Educação de Mogi Mirim,
outrora realizadas no Centro Municipal de Aperfeiçoamento
do Magistério “Antônio de Souza Franco” – Estação
Educação, tendo em vista que o espaço hoje é utilizado como
Gabinete do Prefeito. Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO
GASPARINI Requerimento No 103/2021 - Assunto: Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva,
por meio da Secretaria Competente, estudos do sobre o rio
Mogi Mirim no trecho próximo ao Bairro Domenico Bianchi
Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA Requerimento No
104/2021 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por meio da Secretaria
Competente, estudos e documentos sobre Av.: Pedro Botesi
no trecho da Havan/Atacadão Autoria: JOELMA FRANCO
DA CUNHA Requerimento No 105/2021 - Assunto: Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva,
por meio da Secretaria Competente, estudo de informações a
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Secretaria da Educação sobre matrícula nas entidades Autoria:
JOELMA FRANCO DA CUNHA Requerimento No 106/2021
- Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo
de Oliveira e Silva, por meio da Secretaria competente,
estudos do sobre o rio Mogi Mirim no trecho próximo ao
Bairro Novacoop Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA
Requerimento No 107/2021 - Assunto: REQUEIRO A
EMPRESA ELEKTRO PARA QUE REALIZE A
SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA NA
AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, PRÓXIMO A PONTE.
Autoria: ALEXANDRE CINTRA Requerimento No 108/2021
- Assunto: Requer à Secretaria Municipal de Saúde dados
sobre os casos de dengue na cidade no ano de 2021. Autoria:
JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI Requerimento No
109/2021 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por meio da Secretaria
Competente, informações e documentos sobre a parceria com
municípios no uso da enfermaria e UTIs de Covid 19 da Santa
Casa da nossa cidade Autoria: JOELMA FRANCO DA
CUNHA Requerimento No 110/2021 - Assunto: Requeiro à
Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente - Unidade Mogi Mirim, por meio do Governo do
Estado de São Paulo, informações referentes ao número de
funcionários e de adolescentes em atendimento pela unidade
que foram contaminados pela Covid-19, bem como quais
ações estão sendo realizadas para conter a contaminação nessa
unidade. Autoria: LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO
Na sequência, a Sra. Presidente deu por aprovadas,
conforme
deliberação
do
Plenário, as seguintes
INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:
Indicação No 235/2021 - Assunto: SOLICITO AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL PAULO DE OLIVEIRA E SILVA,
A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO DE CLASSE
DIGITAL NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.
Autoria: MARCOS PAULO CEGATTI Indicação No
236/2021 -Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito
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Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por meio da
Secretaria Competente, contratar mães de alunos da rede
pública municipal para trabalhar nas escolas como agentes de
protocolos de saúde contra o coronavírus Autoria: JOELMA
FRANCO DA CUNHA Indicação No 237/2021 - Assunto:
INDICO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DE
VELOCIDADE NA RUA BENEDITO DIOGO DE
OLIVEIRA, NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação No 238/2021 - Assunto:
INDICO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA
DISPONIBILIZAR MAPA OFICIAL ON-LINE DO
MUNICIPIO CONTENDO NOME DE RUAS, BAIRROS E
CEP, INCLUSIVE ZONA RURAL. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação No 239/2021 - Assunto:
SOLICITA AO EXECUTIVO MUNICIPAL ESTUDOS E
REESTRUTURAÇÃO DO RETORNO EXISTENTE NA
ALTURA DO HIPERMERCADO GOODBOM. Autoria:
MARCOS ANTONIO FRANCO Indicação No 240/2021 Assunto: SOLICITA AO EXECUTIVO MUNICIPAL
ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE APARELHOS
ADAPTADOS NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE E
PLAYGROUNDS PARA ATENDER DEFICIENTES
FÍSICOS. Autoria: MARCOS ANTONIO FRANCO
Indicação Nº 241/2021 - Assunto: Indica-se ao excelentíssimo
senhor prefeito municipal, por intermédio da secretaria
competente, para que seja comunicada à Concessionária
Elektro e juntas realizem a poda de árvore na rua Primeiro de
Maio, numeral 137, no Santa Luzia, uma vez que a espécie
está comprometendo a rede elétrica local e oferecendo riscos.
Autoria: LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO Indicação
No 242/2021 - Assunto: Solicito ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria
competente, que realize troca de lâmpada de iluminação
pública na Rua Dr. Décio Pereira Queiróz Telles no Jardim
Nazareth. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Indicação No
243/2021 - Assunto: Solicito ao Exmo Sr. Prefeito Municipal
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Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria
competente, que realize estudos para alteração, mantendo
como sentido único de direção, a rua Dr. Décio Pereira
Queiróz Telles no Jardim Nazareth. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA Indicação No 244/2021 - Assunto: Indico ao Exmo
Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através
da Secretaria competente, que os Termos de Referência das
Entidades referentes ao Orçamento Impositivo Municipal,
sejam elaborados na Secretaria Municipal de Suprimentos,
através de um trabalho em conjunto de servidores e entidades
assistenciais. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Indicação No
245/2021 - Assunto: INDICA-SE AO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA, PROVIDÊNCIAS QUANTO A ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NO LOTEAMENTO SANTA ANA Autoria:
SONIA REGINA RODRIGUES Indicação No 246/2021 Assunto: INDICO AO EXMO PREFEITO MUNICIPAL, DR.
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA COMPETENTE QUE SEJAM INCLUÍDOS E
PRIORIZADOS OS MORADORES DE RUA E ALGUMAS
PATOLOGIAS COMO: SÍNDROMES DE DOWN, TEA,
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DISTÚRBIO
NEUROLÓGICO MOTOR OU DE FALA NA VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19. Autoria: ALEXANDRE CINTRA
Indicação No 248/2021 - Assunto: INDICA-SE AO
EXECUTIVO MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA COMPETENTE, PARA QUE SEJA
DEVIDAMENTE SINALIZADA COM PLACAS COM
PELÍCULAS REFLETIVAS DE ALTO DESEMPENHO OU
LUMINOSOS A OBRA NA PONTE SOBRE O CÓRREGO
SANTO ANTÔNIO, NA AVENIDA ADIB CHAIB. Autoria:
LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO Indicação No
250/2021 -Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria
competente que providencie a roçagem, limpeza e dedetização
em todo o Complexo do Cem Centro de Especialidades
Médicas de Mogi Mirim. Autoria: ALEXANDRE CINTRA
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Indicação No 251/2021 - Assunto: INDICO AO EXMO
PREFEITO MUNICIPAL, DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE
QUE SEJAM INCLUÍDOS E PRIORIZADOS OS
POLICIAIS MILITARES, CIVIS, GUARDAS MUNICIPAIS,
VIGIAS E AGENTES DE TRÂNSITO NA VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19. Autoria: ALEXANDRE CINTRA
Indicação No 253/2021 – Assunto: INDICO AO EXMO
PREFEITO MUNICIPAL, DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE
QUE SEJAM INCLUÍDOS E PRIORIZADOS AS EQUIPES
DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS FARMÁCIAS E
DROGARIAS:
ATENDENTES,
TÉCNICOS
EM
FARMÁCIA, CAIXAS E APOIO (LIMPEZA) NA
VACINAÇÃO
CONTRA
A
COVID-19.
Autoria:
ALEXANDRE CINTRA Indicação No 254/2021 - Assunto:
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira
e Silva, por meio da Secretaria competente, reparos na entrada
do Bairro Novacoop, próximo à Rua Adelino Antônio e
Rodovia a SP 340 Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA
Indicação No 255/2021 - Assunto: Indico ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por meio da
Secretaria competente, a raspagem e a colocação de cascalho
nas ruas: Rua Vicente Pereira de Lima e Rua Alexandre
Coelho Junior, ambas no Bairro Planalto Bela Vista Autoria:
JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação No 256/2021 Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de
Oliveira e Silva, por meio da Secretaria competente
desentupimento da rede de esgoto da Rua Luiz Antônio
Bordignon - Residencial Floresta Autoria: JOELMA
FRANCO DA CUNHA Indicação No 257/2021 - Assunto:
INDICA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
DOUTOR PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, JUNTO A
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A ERRADICAÇÃO
DE ÁRVORE SITUADA NA CALÇADA DA EMEB ANA
ISABEL DA COSTA FERREIRA, LOCALIZADA NA RUA
SARGENTO JOSE BENEDITO DOS SANTOS, SEHAC,
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MOGI MIRIM/SP. Autoria: ORIVALDO APARECIDO
MAGALHAES Indicação No 258/2021 - Assunto: Indica-se
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo Silva, por intermédio
da Secretaria competente, para que seja feita manutenção de
nivelamento em todas as ruas das Chácaras Sol Nascente, que
danificaram após as recentes chuvas. Autoria: TIAGO
CÉSAR COSTA Indicação No 259/2021 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE
SEJA REALIZADO ROÇAGEM DO MATO E LIMPEZA
NA EMEB ALFREDO BERGAMO, O CAIC. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação No 260/2021 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO
REMARCAÇÃO
NA
SINALIZAÇÃO DE SOLO NO JARDIM DO LAGO.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No
261/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO PODA NAS ARVORES LOCALIZADAS NA
RUA EDNE BUENO, NO PARQUE DO ESTADO II.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No
262/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE
TAMPA NO BUEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA
VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA NO
PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES Indicação No 263/2021 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE
SEJA REALIZADO REPAROS NA MALHA ASFÁLTICA
DA AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE
OLIVEIRA NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação No 264/2021 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE SEJA REALIZADO A DESOBSTRUÇÃO NO
PASSEIO
PUBLICO DA AVENIDA EXPEDITO
QUARTIERI. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES
Indicação No 265/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
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DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE
TAMPA NO BUEIRO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ
MARIO BARROS MILANO, AO LADO DO NIAS. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No 266/2021 Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NOS
FUNDOS DA ESCOLA PERES MARQUES E DEMAIS
EMEBS NA RUA TENENTE DA POLICIA MILITAR JOSÉ
ROBERTO PORT, NO JARDIM TAINA. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação No 267/2021 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE
SEJAREALIZADO
LIMPEZA
NA
EMEB
PROFESSORA ELIZA P. SEMEGUINI, LOCALIZADA NA
RUA CONDE ALVARES PENTEADO, NO MIRANTE.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No
268/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO LIMPEZA E PINTURA NO MEIO FIO EM
TODA A EXTENSÃO da RUA CONDE ALVARES
PENTEADO, NO MIRANTE. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES Indicação No 269/2021 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE
SEJA REALIZADO LIMPEZA NA ÁREA VERDE
LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO A. BARBOSA, NO
PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES Indicação No 270/2021 - Assunto: INDICO
PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE
SEJA REALIZADO LIMPEZA NA ÁREA VERDE
LOCALIZADA AO LADO DA CRECHE MICHELE
LUCCON, NO SEAC. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES
Indicação No 271/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO LIMPEZA NA ÁREA AO ENTORNO
ESTAÇÃO DO SAAE LOCALIZADO NA RUA
FRANCISCO DIAS REIS, NA VILA DIAS. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação No 272/2021 - Assunto:

10

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NO PASSEIO
PÚBLICO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS, NAS
CHÁCARAS YPÊ. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES
Indicação No 273/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OBRAS DE MELHORIAS NA PONTE
LOCALIZADA NA RODOVIA ELZIO MARIOTONI.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No
274/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO ESTUDOS PARA IMPLEMENTAR MÃO
ÚNICA DE VIA NA RUA EDERALDO SILVEIRA BUENO,
NO SEAC. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação
No 275/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO O REBAIXAMENTO NA TUBULAÇÃO DE
AGUA NA RUA JOSÉ FELICIO, NO PARQUE DAS
LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES
Indicação No 276/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO MANUTENÇÃO NA RUA JOSÉ FELÍCIO,
NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação No 277/2021 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE SEJA REALIZADO A LIMPEZA NO CANTEIRO
CENTRAL DA AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No
278/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO A LIMPEZA NA EMEB ANA ISABEL DA
COSTA FERREIRA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES
Indicação No 279/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO A LIMPEZA NA PRAÇA ITAPIRA, NO
MIRANTE. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação
No 280/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
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DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
JOSÉ POLETINI, NO PARQUE DAS LARANJEIRAS.
Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No
281/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO
OBRAS
DE
CANALIZAÇÃO
DA
NASCENTE LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO
FERRETE
MELLEIRO,
NO
PARQUE
DAS
LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES
Indicação No 282/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO
ASSENTAMENTO DO HORTO VERGEL. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação No 283/2021 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO NA PARTE
SEM PAVIMENTAÇÃO AO FINAL DA RUA JOSÉ
POLETINI, NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria:
LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No 284/2021 Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO INSTALAÇÃO
DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO NAS RUAS DO
JARDIM TAINÁ. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES
Indicação No 285/2021 - Assunto: Exmo. Sr. Prefeito
Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria
competente que providencie a roçagem, limpeza e poda de
árvores em área na Rua: Henrique Stort, no Jardim Maria
Beatriz. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Indicação No
286/2021 - Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria
competente e da Elektro para que providenciem poda e
estudos para retirada de árvore em área na Rua: Luiz Edne
Bueno, Parque do Estado II. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA Indicação No 287/2021 - Assunto: INDICO PARA
QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA
REALIZADO REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA
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ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA TERCÍLIA ROSSI
TAROSSI, NO JARDIM TROPICAL. Autoria: LUIS
ROBERTO TAVARES Indicação No 288/2021 - Assunto:
INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
QUE
SEJA
REALIZADO
INSTALAÇÃO
DE
PLAYGROUND NA PRAÇA TERCÍLIA ROSSI TAROSSI,
NO JARDIM TROPICAL. Autoria: LUIS ROBERTO
TAVARES Indicação No 289/2021 - Assunto: Solicita a
limpeza e serviços de zeladoria ao CEMPI Michele Lucon, na
zona Leste da cidade, bem como a roçagem da área verde
institucional ao lado da instituição. Autoria: JOÃO VICTOR
COUTINHO GASPARINI Indicação No 290/2021 - Assunto:
Solicita a troca das luminárias do CEMPI Michele Lucon, na
zona Leste da cidade, bem como verificação das condições de
segurança no sistema elétrico da instituição. Autoria: JOÃO
VICTOR COUTINHO GASPARINI Indicação No 291/2021 Assunto: INDICO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA QUE PROVIDENCIE
JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE REPAROS NA
ESTRUTURA DO PSR. Autoria: MARA CRISTINA
CHOQUETTA, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR,
JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI Indicação No
292/2021 - Assunto: INDICO AO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA QUE
PROVIDENCIE JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE
REFORÇAR A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA
FELÍCIO DI PRÓSPERO Autoria: MARA CRISTINA
CHOQUETTA Indicação No 293/2021 - Assunto: SOLICITO
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PAULO DE OLIVEIRA
SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE,
PARA DAR DIVULGAÇÃO AO NÚMERO DE
VACINADOS
DISCRIMINANDO
O
GRUPO
PRIORITÁRIO E AS FAIXAS DE IDADE. Autoria:
MARCOS PAULO CEGATTI.
A seguir, a senhora Presidente submeteu à apreciação e
votação dos nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES,
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endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): Moção No
53/2021
Assunto:
MOÇÃO
HONROSA
DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS ESTUDANTES
DA FATEC “ARTHUR DE AZEVEDO”: LUCAS
ARMENTANO GARCIA MORENO, GABRIEL GARCIA
DA SILVA E WILLIAN DIAS MARQUES, QUE
PROJETARAM E MONTARAM A IMPRESSORA 3D
INDUSTRIAL, ATRAVÉS DO TCC (TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO) DO GRUPO DE ALUNOS.
Autoria: SONIA REGINA RODRIGUES Moção No 54/2021
- Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PELA
CELEBRAÇÃO DOS 100 ANOS DA CHEGADA DA
PRIMEIRA BAHÁ’Í NO BRASIL, SRA. LEONORA
ARMSTRONG, COMPLETADOS EM PRIMEIRO DE
FEVEREIRO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA
Moção No 55/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM
UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA
SENHORA
APPARECIDA
MARIA
POLETTINI
SCHIABEL, OCORRIDO DIA 10 DE FEVEREIRO DE
2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Moção No 56/2021 Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM UM “MINUTO DE
SILÊNCIO” PELO FALECIMENTO DA SENHORA
HELOÍSA MADALENA VIEIRA FIDELIX OCORRIDO NO
DIA 14 DE FEVEREIRO, EM MOGI MIRIM. Autoria:
LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO Moção No 57/2021 Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA A
CEBE E A EDUCADORA E ARTISTA PLÁSTICA
MÁRCIA
GEBARA
PELA
REALIZAÇÃO
DA
EXPOSIÇÃO “INSTALA CEBE” INSTALAÇÃO E
EXPOSIÇÃO VIRTUAL. Autoria: ALEXANDRE CINTRA
Moção No 58/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM
UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DE
OROZIMBO JANINI, “FRIGIDEIRA”, OCORRIDO DIA 20
DE FEVEREIRO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA
Moção No 59/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM
UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO
DR. AFFONSO CELSO MORAES SAMPAIO, OCORRIDO
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DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA
A seguir, a Sra. Presidente colocou à disposição dos
Srs. Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios
nºs: 61; 62; 63; 64. 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71 datados de 19 de
fevereiro de 2021, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do
Prefeito Municipal, Állan Rodrigues Alves, respectivamente,
respondendo a respeito da: Indicação 78/2021; Indicação
190/2021; Indicação 80/2021; Indicação 87/2021; Indicação
88/2021; Requerimento 41/2021; Requerimento 64/2021;
Indicação 70/2021; Indicação 111/2021; Requerimento
28/2021; Requerimento 68/2021;
, desta Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos
senhores vereadores interessados);
Não havendo mais proposituras, ou quaisquer outros
documentos, para serem levados ao conhecimento do
Plenário, a Sra. Presidente facultou o uso da palavra no
“Expediente”, anunciando os oradores inscritos, conforme §
6º, do Artigo 111, do Regimento Interno. Como o próximo
orador, Vereador Geraldo Vicente Bertanha, desistisse da
palavra, ocupou, a tribuna, o Vereador João Victor Gasparini:
“boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público
que nos acompanha. Hoje, apresentei alguns Projetos de Leis,
com o teor voltado aos jovens da cidade. Fui eleito, trabalho e
acompanho esse público, é por ele que será executado as
principais ações deste mandato. Um dos projetos, se refere ao
selo, da empresa parceira do jovem em Mogi mirim, que
dispõe incentivos àquelas entidades, valorizando quando
fazem um trabalho conjunto aos jovens de nossa cidade,
incluindo-os ao mercado de trabalho, permitindo ingresso na
área profissional, afim de que possam se desenvolver, e se
tornarem cidadãos ativos em todos os núcleos
socioeconômicos. O segundo, trata da criação da semana do
protagonismo juvenil, afim de que sejam desenvolvidas
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atividades em espaços públicos, escolares, e na cidade como
um todo, incentivando e despertando nos jovens, a
possibilidade de suas diversas matizes de vida, para que seja
um cidadão apto, e desenvolva todas as suas habilidades
cognitivas. Para que isso ocorra da melhor forma possível, é
necessário citar, que o papel da escola é fundamental. E mais
uma vez, voltamos aqui ao tema, da importância das estruturas
educacionais em um processo de pré-retorno as aulas.
Posteriormente, será discutido hoje, um requerimento que eu
apresentei na última semana, solicitando a secretaria de
educação, uma data fixa, para o retorno as aulas. Então, não
irei estender muito esse assunto, pois deixarei para discutir em
assuntos que correrão daqui a pouco. No entanto, cito que, nas
visitas que realizei semana passada, à creche Michele Lucon,
e outras tantas da rede municipal, pude constatar algo, que já
me era preocupante. O fornecimento de materiais, suporte
técnico aos profissionais da educação, na geração de
conteúdos educacionais, de ensino remoto, é fato, que
independentemente de quando ocorrer o retorno das aulas
presenciais, teremos que conviver por um longo período com
o chamado, ensino híbrido, onde as novas tecnologias, serão
suporte às tarefas de aprendizado. Portanto, é fundamental
que, os professores recebam os devidos suportes do poder
público, seja com o apoio das direções, ou com uma ação mais
incisiva, da secretaria da educação, para que tenham
notebooks, celulares, internet e apoio informático, para gerar
um melhor conteúdo de aprendizado aos estudantes. Aliás,
fico muito preocupado, quando também acompanho o retorno
das aulas presenciais nas escolas estaduais, e percebo que há
um contingente mínimo de alunos indo até as salas, assim que
passar toda essa pandemia, a evasão escolar será altíssima, e
os custos sociais para todo o país, serão incomensuráveis. É
um risco muito grande, tudo o que está acontecendo, e
estamos mais uma vez, agindo com responsabilidade, nas
discussões acerca desse tema. Muito obrigado, senhor
presidente”. Com a palavra, Vereadora Joelma Franco: “Boa
noite, a todos. Gostaria de fazer um breve relato, iniciado a
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pandemia, em abril iniciaram os hospitais de campanha, Santo
André, Campinas, São Bernardo dos Campos, São Paulo,
Anhembi e Pacaembu, e em maio, Heliópolis e Ibirapuera.
Porém, em setembro, começou-se a desmobilização, mobiliza,
desmobiliza, e a vacina em andamento. Ao governo Dória,
pergunto, aonde estão os equipamentos? Aonde estão os
respiradores? Passado setembro, estamos aqui, em meados de
fevereiro, e ele retoma a dizer: “vamos voltar os hospitais
campanhas, vamos ceder leitos”. E ele diz: “vamos
encaminhar para a capital, e para a região de Bauru”.
Novamente, vamos para o movimento de Bauru. Bauru, uma
cidade que iniciou aqui na câmara um projeto, tentando sair
das dificuldades da cidade, colocando em essencial os
comércios, mas não fez só isso, isso lá na fase vermelha,
porque estamos na fase laranja, mas não fez somente isso, a
prefeita de lá, senhora Suelen, brigou com o governador, e por
meio do presidente, foi buscar a vacina para a população de
Bauru. Mesmo brigando com o governador, ocasionalmente,
uniu todos os prefeitos da DRS – Direção Regional de Saúde,
e conseguiu, agora, uma faixa de 284 (duzentos e oitenta e
quatro), leitos para a região dela. O que quero dizer para
vocês, é que aqui, organizamos um projeto, fizemos uma
moção, congratulando a coragem dos colegas da câmara de
Bauru, e foi para a discussão. Outra coisa que tenho para
dirigir a vocês, é que precisamos rever os elementos
essenciais, não dá para tudo ficar jogado de uma forma inerte.
Particularmente, expedi um ofício ao governador, pedindo
leitos para nossa região, se está descendo 760 (setecentos e
sessenta), poxa, se somos DRS – Direção Regional de Saúde,
14, e possuímos muitos municípios, precisamos de ajuda
também, para equalizar a situação. Quando vamos para a
Santa Casa, lemos os números, e não é nosso povo que está
100% internado lá, estamos recebendo pessoas de fora. Mogi
Mirim está seguindo os protocolos, porque 50% das pessoas,
podem até estar usando o hospital por conta da covid, mas as
outras 50% não estão. Também fiz uma indicação, que vai
subir para esta Casa, para o prefeito otimizar, juntar, unir,
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abalizar a DRS 14, porque precisamos sacudir. Vamos montar
hospitais campanhas, trazer leitos para cá, o que vamos fazer
pela nossa cidade? Tenho certeza, de que unidos, não vamos
ficar nos segurando em outros, precisamos de ferramentas, de
instrumentos. Quando eu busquei o projeto, a intenção é dar
instrumentos para a Casa e tentar mobilizar. Nós
mogimirianos, precisamos de ajuda, porque há mais de 12
(doze) meses estamos parados, estamos na fase laranja,
poderíamos estar bem melhor. O que acontece? Por que não
vem para cá? Por que nós não existimos? Por isso, peço aos
senhores, toda a atenção, todo o carinho, porque temos que
nos movimentar. Prefeito, por favor, una–se a isso, eu tenho
certeza que o senhor possui uma grande habilidade, converse
com os demais prefeitos, vamos realizar esse movimento, se
precisar da Casa, eu tenho certeza que a Casa legislativa estará
com o senhor, porque quando falam do nosso povo, falam
sobre nós, aqui todos estamos pela população, e ela é tão
querida que está batalhando tanto durante a pandemia. Um
forte abraço”. Com a palavra, Vereadora Lúcia Maria Ferreira
Tenório: “Boa noite, senhora presidente, membros da Mesa,
vereadoras e vereadores, boa noite, imprensa e aos que nos
acompanham pelas redes sociais. Bom, o que quero dizer hoje,
é que teve um requerimento meu, onde pedia para falar um
pouco sobre o que estava acontecendo na fundação casa.
Soube que nesse local, está acontecendo casos de covid, e não
possuímos nenhuma referência de como esses casos estão
sendo acompanhados. Além disso, temos outras instituições,
onde permanecem muitas pessoas, e quando um é
contaminado, outros também acabam se contagiando por esse
vírus. A preocupação, não é a UTI – Unidade de Tratamento
Intensivo, 100% ocupada, porque ela oscila, hoje pode ser que
tenha muita gente e amanhã pode reduzir esse número, mas, o
que nos preocupa, são os lugares que tem foco de covid, isso é
alarmante. Recebi uma reclamação do UPA Unidade de
Pronto atendimento, em relação ao atendimento, também, das
síndromes gripais, isso no momento agora. O que está
acontecendo? Por que os testes não estão sendo feitos?
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Existem até mesmo deboches, segundo as informações. Isso
me preocupa muito, porque Mogi Mirim foi pioneira em
relação a síndromes gripais. O UPA, estava dando conta de
tudo, estávamos realizando isso com muita categoria. Hoje,
estamos vivendo um outro momento da pandemia, equivalente
ao que aconteceu na outra fase, e não estamos tendo
assessoria, esse retorno. Portanto, quero dizer ao pessoal da
saúde, para que por favor, fiquem atentos, prestem da melhor
forma essa ocupação, esse atendimento e a preocupação. Mogi
Mirim está em uma fase difícil, e precisamos nos unir para
que isso se solucione de outras formas. Não se preocupem
somente com vagas na UTI, se concentrem na prevenção, a
não contaminação de muitas pessoas. Boa noite, obrigada”.
Com a palavra, Vereador Luís Roberto Tavares: “Boa noite,
senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoal
da internet, população de Mogi Mirim, boa noite a todos.
Hoje, não fiz requerimentos, mas realizei várias indicações.
Gostaria até mesmo de falar sobre elas, mas vou falar a
respeito da defesa civil, e sobre os bombeiros. No dia 06 de
março, se nada der errado, se Deus quiser vai dar certo, será
entregue oficialmente, um veículo para a Defesa Civil, que
aliás já está em Mogi Mirim, ela foi reativada, mas será
entregue oficialmente, porque ela não está em utilização
ainda, e também, um veículo para os bombeiros. É uma verba
de 2019, que a Deputada Kátia Sastre, que é do partido PL –
Partido Liberal, ela enviou para Mogi Mirim, dinheiro para
ajudar na segurança. Estava comigo nesse ofício, nessa
conquista, o Vereador Cristiano Gaioto, e o Vereador Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino. Então, no dia 06 de
março, se tudo correr bem, iremos ter oficialmente esses
veículos a nossa disposição. Digo para vocês, vereadores, que
finalmente ficou pronta a ponte do Boa, no final do expedito
quartieri. Na sexta-feira, o pessoal estava terminando, fazendo
ajustes para pode colocar as pedras, mas a população já queria
passar por lá, e não teve como, porque a volta é muito grande,
o veículo chegava, via que já estava pronto, pedia licença e
passava. Então, na sexta-feira, já foi entregue a ponte do Boa.
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Para quem não sabe, a antiga ponte era de madeira, precária,
já havia tido uma troca de madeiras, há uns 7 ou 8 anos atrás,
porém, houveram alguns problemas, e em junho, do ano
passado, a gente trabalho com a Secretaria de Agricultura, eles
atenderam o nosso pedido, e finalmente, foi feito agora de
concreto. Então, são duas passagens, com um quadrado de
concreto comprido, duas passagens de água, pode chove a
vontade, porque, problemas a ponte não terá mais, se Deus
quiser. A outra notícia boa, é que, foi sancionado o projeto da
captação de energia solar através de fotovoltaica, para os
prédios públicos da cidade de Mogi Mirim, mais de um ano e
meio aguardando esse momento. Foi sancionado, pela câmara,
pela senhora presidente, teremos que realizar um novo
documento, mas a lei já está em prática. A prefeitura, fez uma
licitação para construir uma creche, uma escola, uma nova
prefeitura e um novo museu. Então, ou irá reformar, ou
ampliar, isso pode vir na nova licitação, que terá captação de
energia solar através de fotovoltaica. Uma grande conquista,
não só minha, que sou o autor do projeto, mas de todos da
câmara municipal. Tenha certeza que terá muito lucro, porque
deixará de gastar boa parte do dinheiro, e essa verba será
destinada para outro centro de secretaria, para uma melhor
economia. Boa noite a todos”. Com a palavra, Vereadora
Luzia Cristina Cortes Nogueira: “Boa noite, Presidente Sônia
Modena, demais membros da Mesa, aos nobres vereadores, e
a imprensa, a população que está nos assistindo, a Maria
Helena, e ao Leandro, que estão representando o executivo.
Vem aí, o dia 8 de março, que está se aproximando, o dia da
mulher. Gostaria, de só explanar, que já na época da
campanha, como eu trabalhei alguns anos na delegacia de
defesa da mulher, e mais de 18 (dezoito) anos, junto a
assistência social aqui do município, lidei muito com a
violência. Inclusive, acompanhei os 2 últimos feminicídios,
um na época da delegacia, e outro, acompanhei muitos anos a
família, e era previsível que iria ocorrer. Então, já na
campanha, em conversa com a população, uma das bandeiras
era sobre a criação do abrigo para a mulher, e o outro era a
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criação da patrulha Maria da Penha. Quando se assumiu, se
verificou que havia no final do ano, uma lei do Vereador
Palomino, criando a patrulha da Penha. Como também, se
verificou, que, na Guarda Civil Municipal, havia uma
funcionária, a Elaine, que vocês conheceram hoje, que já
havia feito todo um estudo a respeito da situação da violência
contra a mulher, a criança e ao adolescente, em Mogi Mirim, e
havia apresentado todo um trabalho, incluindo todos o
processo sobre como lidar com essas situações. E um
processo, que é um problema muito grande, que é além do que
temos, em termos de boletins, é muito maior, porque, a maior
parte das mulheres não vão até a delegacia registrar um
boletim, por pressão até da família. Ninguém quer o seu nome,
na boca do povo, por isso, tanto a família do agressor quanto
aos próprios filhos, preferem não permitir que o assunto saia
de dentro de casa. É um assunto que teremos que enfrentar,
discutir, e isso a guarda municipal está fazendo. Não
queríamos que saísse antes a notícia, porque a própria guarda
estava correndo atrás de recursos, e estava em contato, por
conta de que, serão parceiros. Isso não é um trabalho, só do
executivo, a base dele é o juiz, porque ele é quem fornece a
medida protetiva, o juiz passa isso para a delegacia de defesa
da mulher, e o local depende de vários serviços no executivo,
na educação, na assistência social e segurança, para fazer com
que o trabalho transcorra o melhor possível. Em Monte Mor,
um feminicídio foi zerado, e nós devemos lutar por isso, aqui
em nossa cidade. Amanhã, terá essa reunião com todos os
envolvidos, e queremos que realmente, no dia 8 de março,
tudo seja concluído. É um trabalho com muita gente”. Com a
palavra, Vereadora Mara Cristina Choquetta: “Boa noite,
presidente, pessoal da Mesa, amigos vereadores, pessoal da
imprensa, quem nos acompanha e pessoal de casa, espero que
estejam todos bem. Nosso trabalho de visitas, aos serviços e
prédios públicos, continua. Na última sexta-feira, estivemos
na EMEB – Escola Municipal de Educação Básica, Alfredo
Bérgamo, Caique, para conhecer a escola e suas necessidades.
A instituição de ensino, precisa de uma certa atenção da
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secretaria, para que as crianças possam voltar com seguranças
às aulas. Vimos uma grande escola, com 3 pavimentos, muitas
salas, muitos banheiros, e poucas funcionárias para a limpeza
de toda essa área. Precisa de mais. Observamos também,
alguns problemas na estrutura, como: paredes balançando e
pontos de infiltração. Pedimos ajuda, para que a Secretaria de
Obras, realize uma vistoria, e uma seguranças nesse local.
Essa situação foi levada, ao conhecimento de nosso prefeito,
no mesmo dia, que prontamente nos atendeu. Fizemos o
pedido também ao senhor Tristão, e já obtivemos respostas,
ele já pediu para agendarmos uma visita, e nos acompanhará
até lá juntamente com um engenheiro, para ver o que está
acontecendo realmente, e dar continuidade para solucionar
esse problema. Durante todo o período da manhã de hoje,
estivemos no complexo do centro de especialidades médicas,
o CEM – Centro de Especialidades Médicas de Mogi Mirim,
visitamos todas as instalações, desde o centro de fisioterapia,
até o laboratório municipal. Fomos muito bem atendidos pelos
responsáveis dos setores, vimos que existem algumas questões
estruturais, para serem resolvidas, mas ficou bem claro a
dedicação e trabalho dos funcionários, que atuam nas
unidades. Vale frisar, a boa estrutura tecnológica do
laboratório municipal, com equipamentos precisos, equipe
profissional focada, em um trabalho ágil e eficiente. Visitamos
também, a UBS – Unidade Básica de Saúde, Vanderlei Silva
Bueno, juntamente com o Vereador Ademir Junior, onde
evidenciamos logo na entrada, uma pequena obra de
drenagem, para impedir a entrada de água da chuva na
unidade. Observamos, que a administração está realizando
algumas ações de manutenção, como: reparos no teto, para
impedir pontos de goteira, trocas de portas e de alguns
equipamentos novos. Sabemos, que há muito a ser feito para
melhorar a situação dos prédios, mas as vezes, ações pequenas
podem melhorar as condições. Quero reforçar, que as nossas
visitas, não possuem a intenção de criticar essa, ou outra
gestão, é apenas para ajudar, na identificação do problema, e
ver quem podemos ajudar. Que Deus no abençoe, boa noite a
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todos”. Com a palavra, Vereador Marcos Paulo Cegatti: “Boa
noite, a todos, senhora presidente, vereadoras da Casa,
vereadores, público e imprensa. Quero fazer aqui, duas
colocações, e a mais importante delas, é entendermos que
várias pessoas acabam me procurando, até mesmo no
particular, e me questionam a respeito da vacinação dos
idosos que estão acamados. Essa parte chegou até o nosso
gabinete, para visitarmos a UBS – Unidade Básica de Saúde,
do Aterrado, onde foi colocado, que vários idosos, eles têm
uma lista, e possui um agendamento para isso. Porém, venho
aqui pedir para os órgãos responsáveis, que divulguem essa
lista, que seja mais colocado, para a população entender que
existe sim a vacinação, ninguém vai roubar a vacina de seus
avós ou dos teus pais, ela está separada, mas ela não sai
exatamente na mesma data que saem a divulgação das vacinas
de faixa etária, então, são acamados. Existe uma equipe, eu
sei, nos deram a resposta, agradeço, porque tem uma equipe
que deve estar testada, sem covid, para entrar na casa dessas
pessoas, onde tem que disponibilizar um motorista, uma
enfermeira e uma assistente social. Mas, peço para a
população ir até a UBS, e notificar que você precisa que seu
acamado seja vacinado, porque, é uma baixa procura. E a
UBS, na sexta-feira, apontou vários problemas com isso da
população, porque ela acaba não chegando até eles, e os
funcionários da saúde não tem como saber, por isso, eu peço
para a população, que ela vá até a UBS, faça a inscrição de
seu idoso, ou do seu acamado, mesmo que a idade dele seja 40
(quarenta) ou 30 (trinta) anos, ele é acamado, faça o cadastro
dele no registro para a covid da vacinação. No segundo ponto,
eu queria parabenizar os enfermeiros e enfermeiras,
principalmente a enfermeira Carla, da UBS do Aterrado, pelo
trabalho exemplar, que eles vêm executando com toda a
equipe, e com todas as pessoas. Cheguei a ficar lá por quase 3
horas, foram cerca de 2 horas e 40 minutos, observando toda a
população chegando, é interessante você olhar, e ver que as
pessoas, querem a informação, e como a informação está
sendo passada educadamente. Agradeço, parabéns a vocês, a
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estrutura do corpo deles, porém, infelizmente, está péssima a
estrutura do prédio. Uma sala mesmo, onde é feito um exame
de papa nicolau, coletas de sangue, o mofo está tomando
conta da parede, e os funcionários ficam dentro dessa sala,
com o ar condicionado, respirando esse mofo, todos os dias a
todo o tempo. A terceira parte que quero colocar, é agradecer
aos professores da rede municipal, que tem dado apoio, a
respeito de uma indicação que fiz, pedindo ao prefeito, o
diário de classe digital. A importância dele, para que o
professor possa divulgar rapidamente a informação para a
secretaria, e então ser colocado para o público em si, que é
necessário. Muito obrigado, boa noite a todos”. Com a
palavra, Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães: “Senhora
presidente, senhores membros da Mesa, caros senhores
vereadores, público presente, povo de Mogi Mirim que nos
assiste, uma boa semana. Quero tornar público aqui, meus
sinceros votos e parabéns ao ex-prefeito Carlos Nelson
Bueno, que fez aniversário na semana passada. Mais de R$
627.000.000,00 (seiscentos e vinte e sete) milhões de reais,
para o Estado de São Paulo. Como todo mundo sabe, eu sou
do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, mas,
quando se tem que dizer a verdade, dizemos. Esse nosso
governador, está com os miolos meio soltos dentro da cabeça,
para mim ele é doido. A polícia federal está trabalhando,
alguma coisa irá acontecer em nosso país, porque as
instituições quando começam a não se respeitar, chega uma
hora, onde um vai grita, e promoverá uma bagunça no Brasil.
Estamos vendo, o que está acontecendo no judiciário e no
legislativo. Senhor governador Dória, colocou no portal dele,
eu acho que, 87.000.000 (oitenta e sete) milhões, e o resto não
declarou. O que será que é? Tem algo errado. Nós, brasileiros,
somos muito acomodados, feitos de trouxa, de otários, o
tempo todo, e não reagimos. Olha o preço dos combustíveis, e
o brasileiro não reage. Dinheiro que poderia estar sendo
investido na saúde, na educação e na infraestrutura,
governadores de alguns estados do Brasil, simplesmente se
apoderando desse dinheiro. Parabéns, ao prefeito, Doutor
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Paulo silva, pelo “ponta pé” tecnológico. Todos sabem, que
faz 26 (vinte e seis) anos que eu trabalho em prol do emprego,
em Mogi Mirim, que a nossa luta é árdua. Muitos sabem, que
a minha matéria de campanha foi a questão de nossas
profissões no futuro, nós teremos muitos desempregados no
futuro, por falta de qualificação. Há exemplos. Na empresa
Vale do Rio Doce, que já está colocando caminhões para
trabalhar lá na China, e no Brasil, está sem motoristas. E um
tempo muito curto, haverá poucas vagas para ajudar nas
indústrias. A tecnologia, a inteligência artificial, tomará conta
de muita coisa, e aqueles que não estiverem qualificados,
terão uma dificuldade muito grande. Por isso, parabéns ao
prefeito, Doutor Paulo Silva, por já estar dando esse “ponta
pé”, e espero que eles já elenquem, no rol de cursos, as novas
profissões que estão aparecendo. Muito obrigado, senhora
presidente”. Com a palavra, Vereador Tiago César Costa:
“Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras
vereadoras, público presente, imprensa e internautas.
Primeiramente, gostaria de colocar uma situação, para o
Vereador Marcos, ele foi na UBS – Unidade Básica de Saúde,
e é importante essa fiscalização constante, de alguns
vereadores, ou vereadoras, a Vereadora Mara, o Vereador
Ademir. Uma coisa que devemos tomar cuidado, e até alerto o
executivo, é que no ano passado eu também fiz uma vistoria
na UBS, e as geladeiras que condicionam as vacinas, estavam
com oscilações de temperaturas, e muitas não possuíam a
temperatura ideal. Alguns medicamentos, necessitam ser
acondicionados em temperaturas altas, e isso muitas vezes não
acontece em várias UBS. Então, fica o alerta para esse
armazenamento de vacinas, o líder do governo, colocando
essa questão aqui, para que a secretária de saúde se atente a
essa situação que é de extrema importância, pois as vacinas da
covid, também devem ser acondicionadas em temperaturas
ideais. Lembro que as geladeiras, estavam caindo aos pedaços,
dentro da UBS, se os senhores forem visitar outras unidades
de saúde, visitem a farmácia, e a geladeira, para ver como
está. Muitas vezes, não tem como controlar a temperatura.
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Uma outra situação, é que recebi a resposta, com relação à
lista de vacinação, tão solicitada pela questão de
transparência, infelizmente, uma visão, com todo respeito à
secretária de saúde, mas ela me negou a fornecer essa
listagem, dizendo que é sigilosa e só fornece mediante
determinação judicial. Então, estive hoje, no ministério
público, aqui em Mogi Mirim, e protocolei essa denúncia,
pedindo uma fiscalização, para que o ministério público, por
medida de inquérito, ou algum instrumento hábil, peça essa
listagem, e ela seja investigada, para verificar se não há “fura
filas” em Mogi Mirim. Está chegando muita denúncia para
mim, não sei até qual ponto é verdadeiro ou falso, o assunto
sobre os “furas filas”, existem vários nomes, várias fotos
postadas em redes sociais, de vários profissionais tomando
essa vacina, e nós não sabemos se são médicos da linha de
frente, se é enfermeiro ou não. Por isso, pela questão da
transparência, levei esse protocolo ao ministério público, para
que nos ajudem nessa demanda. Também, registrei um
possível Projeto de Lei, para coibir isso, para que dê
transparência nessa listagem, nesse agendamento, e realmente
forneço os dados para esta Casa de Leis, o sigilo médico, está
acima de uma transparência, onde vemos no Brasil todo
pessoas furando fila, favorecendo políticos, irmãos de
políticos, netos e filhos. Não podemos aceitar isso, em meu
ponto de vista. Enfim, estou tomando as providências
necessárias nesse sentido. Com relação ao Brasil que estamos
vivendo hoje, deixo uma frase de Ulisses Guimarães, que diz:
“temos ódio a ditadura, ódio e nojo, quem flerta com a
ditadura tem que sofrer as penas da lei, porque foram eleitos
pelo regime democrático de direito, através do voto popular
democrático, mas insistem em flertar com a ditadura, e
vangloriar-se, favorecendo que o Brasil se transforme em um
nome só e intervenha na nossa democracia, temos ódio e nojo
a ditadura”. Muito obrigado”. Com a palavra, Vereador
Ademir Souza Floretti Junior: “Boa noite, a todos, senhora
presidente, Mesa, nobres Pares, vereadores e vereadoras,
público presente, assessores, secretária Maria Helena Scudeler
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de Barros e aos internautas mogimirianos que nos
acompanham pelas redes sociais. Gostaria, primeiramente, de
destacar a iniciativa do nosso companheiro, Vereador Márcio,
que foi falar com a deputada federal, Renata Abreu, que
solicitou uma viatura para a nossa GCM – Guarda Civil
Municipal. É uma atitude louvável, faço questão de vir aqui, e
dar parabéns ao Márcio, e conte com a gente no que for
possível. Um assunto que também quero trazer, é sobre as
visitas que tenho feito nas entidades. Além da UBS – Unidade
Básica de Saúde, das escolas, do CEM – Centro de
especialização Médica de Mogi Mirim, enfim, temos também
visitado as entidades da cidade, já que em breve, nós
vereadores e vereadoras, indicaremos nossa emenda
impositiva. Então, que importante irmos até as entidades
conhecer a realidade de cada uma delas, porque essa realidade
é particular, por isso, é importante a realização dessa visita.
Nesse um mês de mandato, já consegui visitar o Lar Aninha,
que foi a entidade onde passei o Projeto Maguila, a
Equipotência, Fonte Viva, o CCI – Centro de Convivência
Infantil de Mogi Mirim, o Lar São Francisco, a Associação
Resgate à vida, Comunidade Terapêutica Tanque de Betesda e
Cooperativa Cooper Mogi. As entidades, fazem um trabalho
espetacular em nossa cidade, e não é de hoje. Então,
precisamos analisar o caso de cada uma delas, e ver como
podemos ajudar através de nossa emenda. Vejo, que o
Vereador Alexandre Cintra, ajuda bastante as entidades,
porque os coordenadores desses locais, citam muito o seu
nome, e de outros também, claro. Mas o Alexandre é muito
lembrado nas entidades, parabéns. Trago esse assunto para
vocês, e peço que cada vereador olhe com carinho para esses
locais, e pensem quando forem indicar as impositivas. É claro,
que as necessidades, não somente das entidades, mas de tudo,
porém, olhem com carinho para esses lares, porque eles
realizam um trabalho espetacular e digno de aplausos, não só
agora, mas em todo o tempo. Boa noite, muito obrigado e que
Deus nos abençoe”. Como o próximo orador, Vereador
Alexandre Cintra, desistisse da palavra, ocupou, a tribuna, o

27

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Vereador Cinoê Duzo: “Boa noite, vereadores, vereadoras e
público presente. Bem, estivemos na Secretaria de Esportes,
eu, e o Vereador Dirceu, tivemos uma conversa muito
produtiva com o secretário Willians, e pudemos observar
algumas ações efetivas, como por exemplo, melhorias no
NIAS – Centro Esportivo, melhorias no campo, e na quadra
do Acojamba. Apoio total, ao pessoal que utiliza a quadra do
complexo do lava-pés, tanto do voleibol e do basquetebol.
Agradeço, imensamente, ao secretário, ao líder do governo,
que provocou essa nossa reunião muito produtiva. E pude
observar também, que a equipe toda de esporte, com o pouco
que tem, sempre com o pouco que teve, está, logo no início
dessa gestão, literalmente, tirando “leite de pedra”. Todos
sabem, que, o complexo do lava-pés, o Zerão, sempre foram
umas das minhas bandeiras, porque ali, eu não vejo apenas um
lugar bonito, é reflexo, é sinônimo, para a minha pessoa, de
qualidade de vida através do lazer, da recreação, da atividade
física, da prática esportiva, e sei, que o Vereador Dirceu,
Vereador Márcio, Vereador Alexandre, somos professores de
educação física, ligados na área do esporte. Como líder do
governo foi atleta profissional, sabe muito bem o que se passa
dentro das 4 linhas. Márcio com um projeto maravilhoso, que
não fica apenas limitado ao projeto, que já foi dito aqui,
alcançando metas e objetivos em prol da cidade. Alexandre,
como foi dito aqui, agora mesmo, reconhecidamente pelas
entidades, e acredito que muitos vereadores aqui, reeleitos, e
os que chegaram agora, já tem um trabalho intimamente
ligado às entidades. Permita-me citar, o Vereador Tiago e o
Vereador Marcos Gaúcho, que acabamos de trocar figurinhas
Marcos Gaúcho, as pessoas, não precisam ficar sabendo, ele
sabe de tudo, amém. Então, Vereador Dirceu, muito obrigado
por essa maravilhosa reunião, porque o secretário Willians,
não veio, e ele demonstrou isso na reunião, só para cumprir
tabela. Marque bem esse nome, eu não o conhecia, e a nossa
finidade já aconteceu no primeiro momento. Pode contar com
o meu apoio. E aqui, se forma a bancada do esporte, com todo
o respeito, senhora presidente, houveram várias bancadas
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aqui, mas está na hora do esporte chegar, e se fazer presente
literalmente, e não só “tampar buracos” com falácias de tirar
crianças das ruas, mas a importância do esporte na sua
essência. Boa noite, obrigado”. Com a palavra, Vereador
Dirceu da Silva Paulino: “Boa noite, presidente, membros da
Mesa, nobres vereadores, nobres vereadoras, público presente
e pessoal que está nos assistindo pela internet. Bom, quero
agradecer, primeiramente as palavras do Vereador Cinoê. A
maioria das pessoas da cidade me conhecem, sabem do meu
passado como atleta profissional, e hoje em dia, estou como
vereador, mas não deixo as minhas raízes, sempre pensarei
coletivamente. Esse papel, que faço como líder do governo, é
nisso que eu penso, em sempre atender, abrir as postas, às
vezes tem alguma dificuldade, um vereador, e eu sempre tento
fazer esse caminho, que é o que tentei fazer a minha vida
inteira, na maioria dos times que eu joguei, eu sempre era o
capitão do time, que é o atleta que vai discutir com a torcida
quando precisar, com patrocinador, com os próprios
jogadores, com a comissão técnica. Então, me sinto muito a
vontade em pensar coletivamente. Quero parabenizar, o
Vereador Alexandre, por ter trazido o Di Martini, e a Elaine
aqui, mostrar essa realidade, que a cada ano, realmente se
vocês repararem, as chuvas vão aumentando, os problemas
também, e temos obras importantes, para serem realizadas
aqui no município, o túnel, como foi dito aqui, é uma obra
importante, porque sempre que chove alaga, existem outros
pontos, como a avenida do centro cultural, que também, há
umas duas chuvas atrás, fizeram um vídeo onde parecia um
rio, só que todas, são obras que precisam de investimentos
altos, e então, vem o meu papel como a pessoa que tenta
juntar o legislativo com o executivo, porque, se depender
somente do dinheiro do executivo, desculpa, mas vamos ser
sinceros, não vai acontecer, são obras caras. Temos buscado
ajuda, principalmente as Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Mogi mirim, que até então, nunca
foi ouvida. E temos buscado reuniões, para tentar coloca-los
juntos. Portanto, é uma luta de união, e nós, aqui nesta

29

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

legislatura, temos uma grande oportunidade, no Popular desse
fim de semana, teve uma enquete se a população acreditava
em uma relação entre a câmara e a prefeitura, entre o
legislativo e o executivo, para o bem da população, e a
maioria não acredita. Então, senhores vereadores, senhoras
vereadoras, independentemente de partido, de coligação, mais
uma vez eu venho dizer a todos, essa é a chance de mudarmos
isso. Gostaria de ver de novamente essa enquete, no O
Popular, no A Comarca, daqui 1 ano, 2 anos, para que nós
possamos mostrar que pode, sim, ter uma união,
independentemente de partido e ideologia, em prol da cidade.
E acredito muito em todos os senhores e senhoras, que hoje,
estão aqui como vereadores. Peço, para que juntos
consigamos levar e mudar a opinião popular, que daqui algum
tempo, a enquete seja refeita e nessa enquete dê o contrário,
que a população acredite que realmente pode haver uma
relação saudável ente o Legislativo e o Executivo, em prol da
cidade. Boa noite”.
Não havendo mais oradores inscritos, a Sra. Presidente
suspendeu a Sessão às 20h20 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", submetendo à apreciação
da Casa o que segue: (colocado a votos, em sessão de hoje, a
Câmara aprovou, Turno Único, por unanimidade, o
Requerimento nº 84/2021, do Vereador João Victor
Gasparini); Com a palavra, Vereador João Victor Coutinho
Gasparini: “Apresentei esse requerimento, solicitando uma
data estipulada pela secretaria de educação, a respeito do
retorno às aulas municipais, afim de atuar com o meu trabalho
de vereador, fiscalizando e tentando identificar qual é o
planejamento da área para o retorno às aulas presenciais, que é
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um tema que vem sido foco de discussões nesta câmara,
corriqueiramente, e nada mais do que correto. Inclusive, na
semana passada, quando foi formulado esse requerimento, foi
motivado pela reunião que tivemos com a secretária de
educação, Ana Peruche, onde ela nos passou as diretrizes que
tem seguido para tratar do assunto. Bom, o Vereador Cinoê,
como me disse na sessão, levantou a “bola”, para que eu
cortasse trazendo essa discussão, e aqui estou cortando. Nada
mais é, do que um requerimento, onde exerço meu papel de
fiscalização tentando entender qual é a data planejada. Não
vejo nada de problemático quanto a isso, pelo contrário, é uma
ação fiscalizatória, portanto é importante que esta Casa
aprove, assim como aprova a maioria de seus requerimentos.
Aliás, aproveitando a deixa para falar sobre a educação, e a
data estipulada, é aqui que disse em minha fala anterior, todos
estamos acompanhando os problemas estruturais das escolas e
tentando resolver, identificando nessas visitas que temos feito,
quais são os pontos que devem ser melhorados, afim de que
haja um retorno às aulas presenciais com máxima garantia de
segurança a todos envolvidos no processo educacional, sejam
os alunos, os professores, ou os demais profissionais que lá
estão. Portanto, busco encerrar essa fala solicitando o apoio
dos nobres Pares na aprovação desse requerimento, e
incentivar que continuemos nessa luta pela educação,
continuando acompanhando as estruturas e trazendo elas
como prioridade. Muito obrigado, senhora presidente, senhor
Cinoê e demais vereadores”. Com a palavra, Vereador Cinoê
Duzo: “Mais uma vez, boa noite a todos, senhora presidente,
senhores e senhoras vereadores. Me permitam, antes da
explanação, um registro. Parabéns, ao jornalista e assessor,
Renan Neves, que faz aniversário hoje e é colega dos demais
assessores, vereadores e jornalistas. Muito obrigado.
Respeitosamente, Vereador João Gasparini, nada contra o seu
requerimento, ele vem ao encontro da discussão, como bem
disse a vossa senhoria, na semana passada. Esse instrumento,
do adiamento, ele é salutar, porque é um espaço onde
podemos dialogar, debater, discordar, mas democraticamente,
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como sempre defenderei aqui, entender a opinião do outro
sendo gentil, educado e assimilando outras ideias, onde muitas
vezes não tínhamos pensado, ou visto por esse ângulo. A
educação, faz parte da minha vida há 30 (trinta) anos, sou
professor estadual, permita-me a reverência aos professores
que estão na linha de frente atualmente, o Marcos Cegatti e
Alexandre, porque estamos literalmente na linha de frente.
Com todo o respeito à linha de frente ao combate do covid –
19, que são da área da saúde, principalmente os motoristas,
porque eles também possuem um trabalho fundamental. Por
que, o professor Cinoê está preocupado com esse não volta às
aulas do município? Conversando com o Doutor Paulo, no
momento em que ele se reuniu com os demais prefeitos da
região, eles decidiram ouvir a parte técnica, os conselhos, as
secretarias de saúde, não tomar decisão, porque eles não
poderiam tomar decisões por si mesmos. Mais uma vez,
parabéns ao Doutor Paulo, que se mostrou democraticamente
participativo, ouvindo a população e a região. Ele me disse:
“Cinoê, infelizmente eu não posso interferir na esfera
estadual, porque compete ao governador, mas na esfera
municipal as três cidades decidiram por pensar e repensar, se
seria o melhor momento”. Senhores e senhoras, este momento
não é apropriado para o retorno às aulas, houve um
crescimento absurdo do covid – 19. É uma infeliz realidade.
Quando o Vereador João, citou em sua fala, que há pouca
adesão dos alunos da rede estadual, isso é verdade, estou
literalmente dentro da escola, não posso filmar, fotografar,
porque lá estou como professor e temos nossas
responsabilidades diante de nossas atitudes e prestamos contas
aos nossos superiores. Estou como vereador, e como
professor. É muito baixa a adesão. E perguntei aos meus
alunos sobre qual era a sensação dentro da escola, e eles me
disseram que não tem clima de escola, não tem movimento,
não tem vida. Fala dos alunos. E os pais, estão receosos de
enviá-los à escola. Nós temos que compreender esse lado dos
pais. Falo da realidade que estou vivenciando. Temos que
respeitá-los sim. Vereadores, sobre a fiscalização das escolas,
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vocês constataram que elas não oferecem condições, e que as
condições que elas oferecem hoje, são de riscos. Além do
covid – 19, o risco da estrutura física para todos os que estão
lá, inclusive, na hora da vistoria, não podemos prever.
Compreendo a sua preocupação, Vereador João Gasparini, e
de todos os demais, mas diante de todos os fatos, a volta às
aulas do município, no meu modo de entender, o Doutor Paulo
Silva acertou e continuará acertando, se ele prorrogar. Não é
um momento seguro. O governador Dória, logo no início da
pandemia disse, que o vírus não circula, as pessoas que fazem
ele circular. Imaginem, o número de pessoa no nosso
município com a circulação, as creches e as escolas
municipais. Os professores, estão correndo riscos sim, estão se
deslocando, muitos não moram em Mogi mirim, e eles estão
circulando, mas não porque eles querem. Não tenho esse dado
oficial, mas o próprio secretário estadual da educação,
Rossieli, disse que na primeira semana, os números de covid
no Estado, após a volta às aulas, é preocupante. Pode
confirmar Vereador João, porque o senhor tem acesso ao
secretário. Não estou blefando. E a secretária de educação
municipal, acredito que também, aceitavelmente, junto com o
doutor Paulo, e com a secretária de saúde, acredito que estão
no caminho certo. É importantíssimo o convívio da escola,
mas meus amigos, estou vivenciando isso, não está
acontecendo isso, o número de alunos que estão frequentando
a escola é baixo. E estamos realizando o papel da busca ativa.
Então, quando citei semana passada sobre o respeito aos
professores, é porque eles estão sim, na linha de frente, estão
preocupados com o futuro do nosso país, porque os futuros
engenheiros,
advogados,
doutores,
professores,
administradores, estão nas mãos dos professores. Porém, os
alunos não estão indo na escola, por receio, e eles tem toda a
razão. Na fala da Doutora, é nítida a preocupação que ela
possui. O próprio governador disse para ficarmos em casa,
não fazermos com que o vírus circule, essa é a prevenção.
Veja o exemplo de Araraquara. Então, Vereador João
Gasparini, pode contar com o meu apoio, com certeza votarei
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a favor do seu requerimento, porque acredito que o senhor
esteja querendo uma informação, e não determinar o retorno
às aulas municipais. Por isso, eu gosto de “trocar figurinhas”
com pessoas de bom humor e inteligentes, e vossa senhoria
cabe nesse rol. Realmente, mesmo que percamos o ano letivo,
salvaremos vidas, pode ser a do seu filho, do seu neto, pessoas
queridas, as nossas vidas importam. É o que o Gaúcho
vivencia todos os dias, a doutora também, na linha de frente,
transportando e tentando salvar vidas. Todos temos o mesmo
objetivo, sobreviver. Fiquem com Deus”. Com a palavra,
Vereador Tiago César Costa: “ Boa noite a todos. Referente a
essa pauta, só vou aproveitar para colocar uma situação que vi
hoje, com relação a esse tema, Vereador João, acho que não
há problema nenhum em seu requerimento, um pedido de uma
informação, ao me ver, algo simples que acabou sendo trazido
para discussão. Isso é necessário, até mesmo pelo momento
em que estamos vivenciando, acredito que o debate mais
importante será durante a audiência pública, que o Vereador
Alexandre registrou nesta Casa de Leis. Aproveitando essa
oportunidade, quero colocar uma situação que observei. No
sábado, foi publicado no jornal oficial de Mogi Mirim, que o
conselho municipal de educação se reunirá, no dia 26 de
fevereiro, das 09h00 às 10h00 da manhã, para discutir a
avaliação sobre a possível retomada presencial às aulas,
juntamente com a secretaria da educação e a secretaria da
saúde, na presença do senhor José Vicente Gonçalves. Não sei
se vocês viram essa publicação no jornal oficial do município,
foi até uma pauta, levantada pela Vereadora Joelma no nosso
grupo, no sentido da dificuldade de ter diálogo com o
conselho municipal da educação. Por esse motivo, venho aqui,
para colocar essa situação, porque achei inteligente, vindo do
Prefeito Paulo Silva, no jornal A Comarca, estava bem na
capa. Então, o conselho já se reúne na sexta-feira. É bom
termos ciência de tudo isso, para entendermos a mobilização
da secretaria, do conselho e do próprio prefeito, que disse que
vai conciliar a educação e a saúde dentro das condições
necessárias de cada lugar. Para os senhores terem uma
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lembrança, no dia 8 de fevereiro, protocolei um requerimento
nº 68/2021, onde eu pedi essa vistoria da vigilância sanitária,
em todas as unidades, e um relatório para que enviassem para
nós. Penso o seguinte, uma coisa é você ter o suporta na sua
casa, de repente sua mãe está com o álcool em gel, está com a
máscara, está passando álcool na mão da criança,
acompanhando as situações. Há o déficit educacional,
infelizmente. Tenho sobrinho que frequentavam a EMEB –
Escola Municipal de Educação Básica, no Parque Real e no
Helena dos Santos Alves, e eles perderam muito, isso me
entristece, porque, não temos muito conhecimento e paciência,
para educá-los da maneira correta. A educação em casa, você
acaba educando para o sentido da vida, porque faltam as
habilidades e a educação como professores. Eu não sou
professor, não conseguiria ensinar uma criança. Mas, temos
que ser capazes de enviar essas crianças de uma forma
responsável para as escolas, para que realmente possamos
dormir tranquilos e pensar que elas estão em um bom lugar,
com cuidados necessários, os profissionais estão trabalhando
com a mente sã, com condições necessárias, estruturas
adequadas, para que eles eduquem essa criança e tenham
tranquilidade em fazer com que elas fiquem nesse ambiente
escolar. Tem a merenda que será servida, qual é o
distanciamento? A quantidade? Então, acho importante e até
saudável, o pedido de Vereador João foi simples, no sentido
figurado da sessão, quero deixar isso claro, o andamento da
sessão é novo para muitos aqui, é raro ocorrer um pedido de
discussão de um requerimento e de uma moção, igual foi a da
vereadora, mas, os temas são muito polêmicos, e o momento
que vivemos não pode deixar uma omissão passar abatida.
Acho que essa é a hora, e na audiência pública também
teremos essa oportunidade. Mas, trago essa reunião do
conselho, e espero, que consigamos, dentro das normas e
dessa tranquilidade, até mesmo trazer a visão da vigilância
sanitária, que é muito importante. Da mesma forma, que ela
vistoriou as escolas particulares, tem que vistorias também a
EMEB, sob pena de prevaricação, no exercício de sua função,
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deixar de exercer seu trabalho. Então, esses relatórios, e essa
união de educação, saúde, prefeito e secretária de educação,
são primordiais para a retomada, de repente com uma data,
como o vereador solicita, seja de maneira correta e adequada,
e dê essa segurança para todos nós, porque hoje estamos aqui,
não estamos perdendo tempo com uma discussão boba. Pode
ser, que o conselho fale sexta-feira que eles possuem uma
data, será que o prefeito acataria? E nós vereadores? A
audiência está marcada para o dia 3 de março. Então, temos
um tempo para amadurecer tudo isso. Muito obrigado, boa
noite”. Com a palavra, Vereador Dirceu da Silva Paulino:
“Rapidamente, sobre o assunto do retorno das aulas
presenciais, trago a todos que o posicionamento do prefeito,
quanto a isso, ele só irá decidir uma data, após o conselho e a
vigilância sanitária se manifestarem. Antes disso, não existe
data. Só para trazer o posicionamento do prefeito. Ele jamais
tomar uma decisão dessa importância, no momento tão difícil
que a cidade vive, sozinho”. Com a palavra, Vereadora Joelma
Franco da Cunha: “Tiago, eu gostaria de aproveitar para fazer
sua fala, porque eu espero que nossa Casa tenha acesso ao
conselho de educação. Várias vezes, senti furtivo o
posicionamento do conselho de educação, que é tão
importante. Falo isso, tanto como membro legislativo, e
também como presidente de uma das comissões que rege a
pasta da educação. Senti muita dificuldade nisso. Quanto ao
requerimento do João, é lógico, ele tem o poder de
fiscalização, de questionamento, então, é atribuição de mérito
dele, isso é indiscutível. Agora, só peço ao conselho de
educação, respeito todos os procedimentos, mas respeite
também nossa ferramenta para a população, porque muitas
pessoas aguardam, há muita discussão sobre o assunto. É
importante, que ele se faça presente, mesmo que seja um
órgão construtivo, ele tem sua importância e essência, junto
com a secretária de educação, secretaria de saúde. Essa é a
força do conselho, que muitos prefeitos as vezes deixam de
lado. Eu participava de conselhos, e havia muita dificuldade
de comparecer membros. Então, é importante a presença do
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conselho, e ele é um “braço” de estudo e ferramenta, para
novas construções de políticas. Fica aqui meu apontamento
nesse sentido. Muito obrigada”. Com a palavra, Vereador
Geraldo Vicente Bertanha: “Boa noite, senhora presidente.
Vereador João, vou dizer que sou favorável ao seu
requerimento, porque senti, desde o começo, que o senhor
desejava saber se existia uma data, pois, se houvesse uma
resposta positiva a respeito dessa data, nós vereadores
poderíamos discutir esse assunto fixado pela prefeitura.
Conversei, no sábado e no domingo, via whatsapp com o
prefeito, colocando a ele algumas informações que recebi, de
que uma escola particular, da cidade. Os donos da escola,
testaram positivo, e mais uma professora. Isso me deixou
preocupado, inclusive o prefeito me disse, que nós vereadores
deveríamos também fiscalizar as escolas particulares. Não sei
se temos essa autonomia, como vereadores, de fiscalizar as
escolas particulares. Mas, me deixou muito preocupada,
porque inclusive, é uma escola que afeta a minha família.
Então, nessa reunião de sexta-feira, do conselho, eu entendo
que se não todos, o conselho deveria convidar apenas uma
comissão de nós vereadores para estar lá presente, porque nós
também precisamos saber, é público, é on-line, então podemos
acompanhar, acredito eu. Eles precisam nos ouvir, se não quer
ouvir todos, pelo menos a comissão eles tinham que ouvir,
porque, a volta às aulas é uma coisa muito séria. O prefeito
também me disse, que não está definindo que isso ocorrerá no
dia 8, entendo que não estejamos prontos para o dia 8.
Entendo também, que não adianta virmos aqui, tenho ouvido
muito isso, que estamos discutindo a estrutura física das
escolas, esses problemas não serão concertados nos próximos
3 meses, mas, podemos cobrar nesses 50 (cinquenta) dias da
atual administração, o que foi realizado nas escolas para
receber as crianças, isso precisamos saber. Pelo menos os
matos das escolas já foram cortados, para que as crianças
possam ter segurança? Porque tem escolas onde o mato está
maior que o aluno. Inclusive, estava sugerindo a criação de
uma comissão hoje, mas retirei o pedido, que era realmente
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para fazer isso, para ver se realmente há segurança para voltar.
Eu não assino pelo prefeito, não tenho procuração para
defende-lo, quem tem é o Vereador Dirceu, mas como médico
sanitarista, e pelo o que ele tem falado com a gente, eu não
acredito que haverá volta às aulas, no dia 8, nas escolas
municipais. Eu acredito, pelo que tenho conversado com ele”.
Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra: “Vereador
Geraldo Bertanha, concordo plenamente com o senhor. Só
lembrando a todos, que a audiência pública será no dia 3 de
março, quarta-feira, às 19h00. Consegui o contato com o
presidente do conselho de educação, porque já conheço ele a
muito tempo, e ele é um dos convidados, a secretária
municipal de educação, dirigente regional de ensino, a
secretária municipal de saúde, os empresários dos
seguimentos de educação particular, e particular de idiomas,
todos estarão presentes. Claro, com todo o cuidado possível e
com o distanciamento. Acho que isso é importante, e tentarei
fazer com que ele também possa enviar um fiscal, que eu
conheci uma pessoa na área da educação do ensino de
idiomas, uma fiscalização do ensino de idiomas que conheci
em São Paulo, que possa participar da audiência pública. Seria
importante que todos vocês estivessem, o assunto provocado
por mim, mas um assunto de Mogi Mirim. Acho que todo
mundo precisa dar a sua contribuição nesse momento. É algo
sério, estamos vendo tudo isso acontecendo, sabemos da
necessidade dessa volta às aulas com segurança, ou não, mas
mais do que isso, temos que parar para pensar em que
momento os professores serão vacinados, tem isso ainda. É
muito complexo o tema. Conto com os senhores, essa semana
vocês receberão o convite físico e virtual. Muito obrigado”.
(colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara reprovou,
Turno Único, por dois (02) votos favoráveis contra catorze
(14) votos contrários, a Moção nº 51/2021, da Vereadora
Joelma Franco da cunha) Com a palavra, Vereadora Joelma
Franco da Cunha: “Bom, vereadores, na minha primeira fala,
acho que já falei a motivação que me levou a essa moção, a
coragem. Porque, nossos colegas da câmara de Bauru, de
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alguma forma, dentro das dificuldades econômicas vividas
pela população, buscaram ferramentas em um Projeto de Lei,
para se ativar o comércio e trazer a movimentação da
economia, o alimento para as mesas, e assim por diante.
Então, essa moção é a congratulação da coragem que eles
tiveram, em fazer algo, em buscar uma ferramenta. Uma
ferramenta, que mesmo nas condições que eles estavam lá na
fase vermelha, eles se ativaram. Foi essa a motivação, a
coragem dos colegas da câmara de Bauru. Na faculdade de
direito, tinha uma professora de teoria geral do Estado, e
lembro dela como se fosse hoje, ela se chamava Dona Josefa,
uma senhora pequena e muito sábia, uma vez ela me disse o
seguinte: “o dia em que tu te deparares ente o direito e a
justiça, não pense duas vezes, fique com a justiça”. Então, isso
é uma homenagem de coragem. Muito obrigada”. Com a
palavra, Vereador Dirceu da Silva Paulino: “Bom, quero
deixar o meu respeito a formação jurídica da nobre vereadora,
ao cargo que ela exerce no nosso município. Mas, gostaria de
esclarecer primeiro, ouvi atentamente a fala, não só agora,
como também a primeira, mas, venho pontuar o porquê
discordo, essa é uma opinião minha. Não sou contra o
comércio, que fique bem claro isso, até porque minha esposa
faz parte do comércio em Mogi Mirim, há mais de 20 (vinte)
anos, então, seria absurdo da minha parte, me colocar contra
os comerciantes. Quero, primeiro pontuar, que sou contra a
moção de congratulações à câmara de Bauru, porque a lei já
foi derrubada, ela se encontra em regime recursal. Então, o
que aconteceu foi que eles aprovaram, a prefeita sancionou no
mesmo dia, e logo depois foi derrubada. Eles continuaram
com os mesmos horários, respeitando todas as determinações.
Então, no final, não foi uma lei eficaz. Na minha humilde
opinião, acredito que não prosperará, devido a todo o
momento que as cidades estão vivendo, a região de Bauru, na
fase vermelha, Araraquara em lockdown, levando agora um
pouco para as outras regiões. Hoje, eu tive notícias de mais 8
cidades em possível lockdown, na região de Araraquara.
Então, realmente é muito complicado o momento. O segundo
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ponto, essa lei aprovada pela câmara de Bauru, vai contra um
decreto do governo estadual, em um momento de pandemia,
muito grande, os leitos voltaram a se encher de pessoas. Aqui
em Mogi Mirim, na semana passada, estivemos com 100%
dos leitos ocupados. Então, vai contra um decreto estadual, e
contra muitas recomendações do ministério público, que até
colocam a possibilidade de os municípios terem que responder
judicialmente. Isso é muito preocupante. O terceiro ponto, é
que a câmara de Bauru aprovando e a prefeita de Bauru
sancionando, leva uma falsa esperança para esses
comerciantes, e quando a pessoa está em desespero, qualquer
aceno ela agarra com todas as forças. Haja visto, os
comerciantes aqui da nossa cidade, porque somos uma cidade
pequena e não somos apenas clientes, somos amigos dos
donos dos bares, restaurantes, pizzarias, e dentro do projeto
que foi apresentado em Bauru, dos salões de cabeleireiro, das
manicures. Então, isso me preocupa, porque esses
comerciantes, tanto em Mogi Mirim, quanto em Bauru, estão
vendendo motos, carros e casas, para manter o comércio, que
é o ganha pão deles, porque realmente eles estão sendo os
mais atingidos, pois você vai a um restaurante jantar,
geralmente depois das 20h00, e eles vivem disso. Por isso,
senhores vereadores e senhoras vereadoras, estou sendo bem
claro, não sou contra o comércio, só sou contra a moção,
porque vejo que é uma lei que não irá prosperar, acredito eu,
ela traz uma esperança aos comerciantes de Bauru e de outras
cidades, que nós, o Legislativo e o prefeito, podem mudar
uma lei do governo estadual, e sabemos a dificuldade que uma
lei municipal tem, para se sobressair contra uma lei estadual.
Então, gostaria de deixar o meu posicionamento claro, sou a
favor do comércio, mas não sou a favor da moção, porque
acho que a câmara legislativa de Bauru fez uma lei, que foi
sancionada pela prefeita, mas que não vai prosperar, e só traz
a eles uma esperança, onde depois terão que conviver com a
realidade muito pior, que é o que vem acontecendo, eles
continuam tendo que respeitar, e agora, talvez até piore,
porque dizem que o governador, na quarta-feira, fará um
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pronunciamento. É isso senhores, deixo claro também o meu
respeito a vereadora, como eu disse, a formação jurídica, mas
é o meu ponto de vista, e deixo para vocês avaliarem”. Com a
palavra, Vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira: “Só para
complementar o que o Dirceu acabou de falar, lembro que na
outra vereança que participei, em conversa com o Doutor
Rogério, ele me falava, que eu achava que ele não
acompanhava tudo aqui na câmara, entretanto, ele me mostrou
que acompanhava sempre, e no exato momento em que a
câmara aprovasse alguma coisa contra a lei, ele estaria
apostos, seria desafiado para fazer com que a câmara e o
Executivo, se ambos resolvessem fazer alguma coisa ilegal,
ele estaria lá para entrar com um processo para que tanto a
Casa, quanto o Executivo, respondesse. Hoje, temos o Doutor
André, já falei outras vezes, e eu gostaria que houvesse um
questionamento a ele, porque e se fazermos alguma coisa
aqui, que não seja permitida. Fizemos uma pesquisa, no SGP –
Sistema Geral de Preferências, e eles falaram que por mais
que se entenda as dificuldades dos comerciantes, a lei não
permite flexibilidade maior do que é permitida pelo Estado e
pela Federação, é crime. Como qualquer outro vereador,
conheço comerciantes que fecharam seus negócios. Agora, a
Casa tem que acompanhar o que a lei fala. Diante da lei, a
moção, ao meu ver, não pode prosperar. Que seja ouvido, ou
se peça como o Doutor André, vê essa situação. O Tiago, que
é advogado, está sempre em contato com o ministério público,
estou falando algo errado? Temos que pensar muito”. Com a
palavra, Vereador Geraldo Vicente Bertanha: “Senhora
presidente e Vereadora Doutora Joelma, quero dizer para a
senhora que, se votar aqui a favor ou contra a moção, não
estará faltando coragem para esse vereador. A senhora disse,
que os vereadores bauruenses tiveram a coragem de votar em
uma lei, não quero discutir falta de coragem na opinião de
votar ou não. Gostaria de fazer uma colocação, que estamos
discutindo uma moção e não um Projeto de Lei, pelo que foi
feito lá em Bauru. Talvez possamos falar que não nos
interessa. Mas, se você é favorável a alguma coisa que não
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corresponda com a realidade, a verdade, ou a legalidade, você
está abrindo uma brecha para que a mesma coisa aconteça na
sua cidade. Todos temos amigos comerciantes, alguns aqui até
parentes, eu tenho um neto que tem um comércio, e
constantemente ele me pergunta “por que eu não posso?” e eu
tenho que ficar explicando para ele o porquê ele não pode. E
não pode porque o governo definiu o que é serviço essencial.
Quando houve uma mobilização, da sociedade brasileira para
colocar a religião como essencial, quem mudou foi o governo
federal, não o municipal. Então, como apoiaremos,
aplaudiremos, alguém que vai de encontro com o que a união
está definindo? O próprio governo Dória, quando vai realizar
flexibilização do comércio, em alguns ele não pode mexer,
por que como ele vai contra o governo federal? Ele não pode.
Digo que, se apoiarmos uma moção dessa, teremos que apoiar
também mudanças que serão feitas no município de maneira
errada, não podemos falar sim para uma cidade que fez errado,
e depois não querer fazer igual. Eu entendo assim, não dá para
você aplaudir uma lei que foi aprovada de maneira
equivocada, ao meu ver, e que foi derrubada pelo ministério
público, que não está mais em vigor. Digo dessa maneira,
qual é o meu voto”. Com a palavra, Vereador Orivaldo
Aparecido Magalhães: “Senhora presidente, tenho que
concordar com o Vereador Geraldo Bertanha. Isso é uma
moção até que enfim a ficha caiu. Poderia ter vindo pela mão
de outro vereador. Significado da palavra hipocrisia:
falsidade, dissimulação, característica do que é hipócrita.
Porque os vereadores lá tiveram “peito”, e peitaram o
governador que só vem trazendo tragédias no Estado de São
Paulo. Manda “peitar” a Fênix, que a própria rede Globo,
disse que as empresas de transporte coletivo e os metrôs, são
responsáveis pela maior propagação de covid – 19 no nosso
país. Por que eles não “empeitam” as empresas de transporte
coletivo? Por que não “empeitam” a Fênix de Mogi Mirim? O
diretor, o presidente da Fênix vem aqui, e não ficará resolvido
nada. Porque eu estava do lado de lá, do Jardim Velho, e vi
como os ônibus de Mogi Mirim estão andando lotados de
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pessoas, tem dias, que a hipocrisia corre solta, que a vaidade
política corre solta, do corpóreo ativismo eleitoral político.
Isso ninguém vê. O comércio de Mogi Mirim, senhora
presidente, não é o transmissor de covid – 19, os comerciantes
não aguentam mais, existem famílias destruídas, famílias que
possuíam comércio em Mogi Mirim há mais de 30 (trinta)
anos, estou sabendo que existem mais que querem se fechar. É
muito fácil, eu dar gargalhada enquanto o meu bolsa está
cheio de dinheiro. Mas, e os outros? Trazemos a essa Casa, o
que nosso povo lá fora clama, porque a situação lá fora está
difícil, e muita gente parece que não tem conhecimento disso.
Essa moção, nada mais é do que um repúdio a esse
governador hipócrita, que nem a conta do Estado de São Paulo
ele prestou. Voto em favor dessa moção, de algum lugar
temos que respirar, colocar nosso repúdio para tudo isso que
está acontecendo. Por que não “peitam” as empresas de
transportes público? Por que não “peitam” a Fênix? No
governo passado, até cheguei a falar aqui, senhora presidente,
para que fosse implementado um subsídio, porque toda vez
que ele vem aqui há gratuidade, se eu fizer isso, não posso dar
gratuidade. E nós estamos aí, com aglomeração de pessoas no
ponto de ônibus, na linha urbana de Mogi Mirim, com
aglomeração nos ônibus que vão de Mogi mirim para Mogi
Guaçu. E aí falam que não tem foco de covid dentro dos
ônibus. Mas no comércio, onde tem o álcool em gel em cima
do balcão, onde as funcionárias estão falando para os clientes
não entrar sem máscaras, aí sim, para esses existe lei. Esse é o
meu, senhora presidente. Muito obrigado”. Com a palavra,
Vereador Tiago César Costa: “Senhora presidente, vereadores
e vereadoras, a respeito dessa moção nº 51/2021. Quero deixar
bem claro que ela não é uma moção de repúdio ao governador
de São Paulo, quem quiser fazer aqui, é só registrar que eu
assino também. Porque, se ele é o dono do decreto estadual,
então que façam uma moção contra o governador e a gente
assina. Não tem nada a ver, uma moção que está sendo votada
aqui, que chama “moção de congratulações e aplausos a
câmara municipal de Bauru, que aprovou o Projeto de Lei, que
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redefiniu a lista de serviços essenciais”. É isso, entendo a
indignação do Vereador Magalhães, revoltado com o próprio
governador, eu também tenho o meu espírito de revolta, e se
fosse registrar uma moção de repúdio ao governador, pode até
registrar vereador, que eu assino para o senhor. Há muita
coisa que virou política e politicagem também, tem muita
guerra entre o governo federal, o governo estadual, e agora
também nos municípios. Sabemos que a prefeita de Bauru se
destacou por ter “peitado” o governador. Mas imaginem um
sistema judiciário, onde quem paga juízes, assim do governo
do Estado de São Paulo. O poder judiciário tem a sua visão
jurídica a respeito desse projeto de Bauru. Com todo o
respeito, à nossa Vereadora Doutora Joelma, a questão da lei
de Bauru, eu me sinto desconfortável nesse momento, de fazer
uma moção a câmara de Bauru, por um Projeto de Lei que está
suspenso por força de uma liminar do poder judiciário, que
falou que essa lei contraria o decreto estadual, e por força de
uma liminar suspendeu ela, mantenha-se fechado todos os
comércios que não sejam essenciais. E eu vou ler aos
senhores, essa lei de Bauru, que está suspensa, ainda não é
definitivo, o que há é uma liminar suspendendo os efeitos
dessa lei, por um indício de algo infuncional. A lei previa o
seguinte: “ficam reconhecidas no município de Bauru, como
essenciais para a população as seguintes atividades, comércio
varejista, bares e restaurantes, salões de beleza, cabeleireiros,
barbearias, manicures, shoppings e praças de alimentação,
escritórios e empresas do segmento da advocacia, contábil,
imobiliária, coletagem de seguros, empresa de tecnologia,
esporte de alto rendimento que disputa em campeonatos
nacionais, estaduais e internacionais, poder legislativos, bufês
adultos e infantis, clubes desportivos, exceto as atividades
esportivas coletivas de contato, trailers e foodtrucks”. Então,
essa lei que está em questão, aprovada pela câmara de Bauru
que está sendo discutida nessa moção. O problema do meu
desconforto é isso, por exemplo, a realidade de Bauru não é a
de Mogi Mirim, a realidade de Bauru, tanto é que uma está em
fase vermelha e nós estamos na fase laranja. Bauru está
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grudado em Araraquara, com esses fatos das novas variantes
do covid – 19, que estão sendo descobertas com a infecção em
uma velocidade maior. Então, o que me preocupa nesta noite,
é uma moção, para uma câmara municipal de Bauru, com todo
o respeito ao poder legislativo de Bauru, que aprovou essa
legislação, onde a prefeita tinha um decreto sobre as
atividades essenciais, o decreto foi derrubado pelo poder
judiciário, posteriormente, a câmara de Bauru veio com essa
lei, para que, já que foi suspenso, vamos entrar com uma lei,
eu sanciono, e por exemplo, o Legislativo e o Executivo
daqui, e dar uma resposta para esses setores da economia. E
na verdade, estão somente para falar que fizeram tudo o que
podiam, lavam as mãos, e o governador e o judiciário que se
virem. Dentro desse processo foi isso que aconteceu, houve
um decreto suspenso por força de uma liminar, o decreto da
prefeita que regulamenta essas atividades, como o Prefeito
Paulo Silva faz aqui, foi suspensa pela justiça, e ao mesmo
tempo essa lei. Então assim, vamos fazer uma lei para parar as
atividades essenciais para tipo, “jogar a bola” para o prefeito,
se ele não sancionar, ele estará contra essas atividades, se ele
sancionar ele é um irresponsável, porque o ministério público
vai acionar, para tentar derrubar essa lei na justiça, e se os
vereadores não apoiarem a lei, vão enxergar que somos contra
o comércio. Longe de mim ser contra o comércio. Se for
aprovar isso, não precisaria ter nem o nome das atividades,
porque todas as atividades que geram trabalho e renda, são
dignas de estarem funcionando, porque é importante para
alguém que sustenta sua família. Se for para fazer algo, que
faça para todos, porque não é bar, não é restaurante, é o cara
do cachorro quente, o senhor que cata uma reciclagem. Todas
as atividades essenciais, independentemente de categoria, são
importantes, senão vou estar fazendo um lóbi de atividades.
Como disse, ou é geral, ou estaremos fazendo esse lóbi,
porque está tendo gritos, protesto, e nós estaremos fazendo
isso. Em um momento como esse, não posso fechar meus
olhos e não ver que faltam vacinas para vacinar nosso povo,
estamos por aí com cerca de 91% de UTI, não sei se hoje
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aumentou, é um índice preocupante. A Vereadora disse algo
importante, sobre o porquê os vereadores não aumentam os
leitos. Eu oficiei o governador, concordo plenamente com a
sua visão nesse sentido, só não tenho o conforto de votar essa
moção, por conta desse problema jurídico, que envolveu essa
lei. Se essa lei for declarada constitucional, da forma que ela
está, eu teria muito mais segurança jurídica, e a senhora
advogada sabe, para pode falar que estamos no caminho certo,
também estou nessa luta. Mas, como advogado, tenho essa
visão jurídica que a senhora sabe bem do que estou falando
aqui. Não há uma decisão definitiva ainda, e por essa
insegurança, acabo tendo que ser contrário a moção, a câmara
de Bauru, a lei que foi elaborada lá. Nada contra os
comerciantes, tenho amigos no comércio. Mas, eu coloco
desde já, não estamos votando um projeto de lei, além dessa
moção, tem um projeto de lei que ela apresentou para declarar
essas atividades essenciais. Toda essa discussão hoje, vai de
encontro a esse projeto que em breve pode chegar nessa Casa
de Leis para votação. O tema é polêmico, como foi dito, a
vereadora está tentando ajudar de alguma forma, mas isso
pode ser questionado via judiciário, enquanto não tivermos
uma posição definitiva do tribunal de justiça de São Paulo, e
das cortes superiores. Então, neste momento, a moção de
congratulações e aplausos para a câmara de Bauru, não me
sinto confortável nem por não ser Mogi Mirim, por estarem no
vermelho e a realidade deles serem outras, e por haver esse
questionamento em torno dessa lei, que suspendeu a eficácia
dela. Se o judiciário ainda não falou se é condicional ou não é,
eu prefiro votar contra essa moção nesse momento, e aguardar
uma futura decisão judicial, para de repente ajudar em alguma
coisa que possa trazer para essas atividades o seu devido
sustento, porque todos precisam trabalhar, e todos precisam
levar seu sustento para a casa”. Com a palavra, Vereador João
Victor Gasparini: “Coragem não pode ser confundida com
responsabilidade. Colocar a câmara de Mogi Mirim em meio a
uma discussão política interminável, no cenário nacional, que
em nada contribui para o avanço da cidade, não é uma posição
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correta. Confrontar um governador através de um projeto de
lei, ou confrontar um presidente através de uma moção, ou
confrontar qualquer outro ente federativo que seja através de
atuações dessa casa, não é uma forma de luta em defesa dos
comerciantes. Pelo contrário, apenas os prejudicam,
colocando Mogi Mirim no meio de uma discussão
interminável, que tem prejudicado inúmeras pessoas ao redor
do país. Podemos ajudar os comerciantes, não
necessariamente com a moção que apoia uma lei, que está
prestes a cair de uma forma judicial. Podemos ajudar todos
aqueles que vem sido prejudicados com a pandemia, como a
própria Vereadora Joelma citou, buscando ampliar o número
de leitos em UTIs – Unidades de Tratamentos Intensivos, no
Estado de São Paulo, afim de ter uma eventual flexibilização
do plano São Paulo, aja um resguardo sanitário, para que
todos aqueles que venham a ser contaminados, tenham os
devidos espaços para tratamentos. É o que eu fiz, na última
semana, estive na DRS – Direção Regional de Saúde de São
João da Boa Vista, tentando entender como estão sendo feitos
o fluxo de ampliação dos números de leitos, em nossa região.
Dia 26 de janeiro, quando os comerciantes e proprietários de
bares e restaurantes, se reuniram aqui na cidade de Mogi
Mirim, para uma manifestação histórica em busca de seus
direitos, lá estivemos tentando auxiliar dentro dos limites
legais. E é sempre dentro dos limites legais, que tentaremos e
conseguiremos implementar as medidas que consideramos
necessárias, para transformar a nossa realidade. É sempre bom
deixar claro, que passamos por um momento excepcional,
estamos em uma pandemia e inúmeras medidas de controle
devem ser adotadas, para garantir a proteção e segurança de
toda a população. É claro, que passado um ano desde o
primeiro caso notificado no Brasil, tenhamos um
entendimento melhor sobre como se dão essas medidas de
controle. É sempre necessário reforçar e ressaltar isso. Mas,
para que não fujamos do cerne da questão, podemos trabalhar
em prol dos proprietários, dos comerciantes e da população de
forma geral, buscando alternativas, e não uma moção que
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busque incentivar um conflito. A própria Prefeita Suélen,
sancionou a lei na data da sessão. É como se hoje, votássemos
um projeto de lei do Vereador Geraldo Bertanha, e o Paulo
Silva estivesse aqui para sancionar. É um ato que foi feito
exclusivamente a título de repercussão no cenário nacional,
para que fosse citado um debate e que levantassem a imagem
da prefeita. O que buscamos, é levantar a imagem do
município de Mogi Mirim, e isso será feito com
responsabilidade e dentro dos limites legais. Aliás, é bom
destacar também, que como vereadores, temos a prerrogativa
de apresentarmos nossas preposições, dentre elas projetos de
leis, para que atuemos de forma incisiva, de forma legal no
município, os requerimentos, afim de que busquemos
informações, as indicações, dando sugestões ao executivo, e
também as moções, para que marquemos congratulações,
pesares e indiquemos a posição da câmara contra determinado
assunto. É importante que esta Casa entenda qual é o papel
das moções, elas não podem ser protocoladas, sem que tenham
um objetivo claro de desenvolver a imagem da cidade, ou de
fortalecer esta câmara. O Projeto de Lei, a que se refere essa
moção, foi adaptado a nível mogimiriano, e também está na
nossa comissão de justiça, onde somos o relator da
proposição. Estamos avaliando dentro dos limites legais.
Portanto, enquanto essa lei, assim como o Vereador Tiago
citou, não tiver uma plena eficácia, também não tem eficácia a
aprovação da moção. É importante que tenhamos esse debate,
claro. Tentemos buscar alternativas para auxiliar os setores
comerciais em outras formas, que não suscitando esse debate,
que coloca Mogi Mirim em cerne de discussões intermináveis,
que apenas prejudicarão mais e mais o município. Então, essa
é minha posição, e é um debate fundamental, que estamos
agindo com a devida responsabilidade nessa situação”. Com a
palavra, Vereador Ademir Floretti Junior: “Boa noite a todos,
senhora presidente, membros da Mesa, vereadores e
vereadoras. Primeiramente, faço questão de vir a tribuna, para
colocar meu ponto de vista a respeito dessa moção. Vereadora
Joelma, respeito a senhora, respeito a posição do Vereador
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Magalhães, mas, me posiciono contra. Venho aqui citar o
porquê. Da mesma maneira, que o Vereador Tiago Costa,
sente-se desconfortável para aplaudir uma câmara, que fez
uma lei, que está sendo questionada na justiça, eu também me
sinto assim. Como vou aplaudir uma câmara, que fez uma lei
que está sendo questionada? É evidente que a liminar pode
cair, e daqui a pouco a lei pode ser constitucional, mas prefiro
usar a cautela. Temos que ter responsabilidade, então prefiro
não reconhecer essa moção e aplaudir uma Casa de Leis por
essa razão. Esse impasse, juridicamente, que nos deixa
desconfortável. Se houver, uma decisão amanhã, que faça cair
a liminar e reconheça que a lei que eles aprovaram é uma lei
legal, não tem problema virmos aqui posteriormente, fazer
uma moção e reconhecer que eles realmente fizeram uma lei
bacana, que ajude a população. Mas, no momento, entendo
que não é viável e legal. Então, por essa razão, eu voto contra
essa moção. Quero dizer também, que não sou contra os
comerciantes, tenho parentes que são comerciantes. Essa
discussão é em prol de uma moção de aplausos, como foi
falado aqui, virá para a Casa daqui a pouco, um projeto de lei
na mesma linha, que segue o projeto que foi aprovado lá, e
que caiu via justiça. A princípio, está sendo discutida a
moção, então entendo que por hora, por responsabilidade, não
devemos aplaudir a Casa de Bauru, porque não temos uma
segurança jurídica. Sendo assim, particularmente, prefiro
seguir a linha da cautela. Era isso que gostaria de esclarecer
aos nobres vereadores, respeito o posicionamento de vocês,
entendo plenamente, concordo, o comércio está sendo afetado,
e não é de hoje, é desde março o ano passado. Em minha
opinião, o Brasil errou ao paralisar tudo da noite para o dia,
mas eu entendo que tem que ter uma cautela, principalmente
em um momento como esse. Muito obrigado”. Com a palavra,
Vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório: “Boa noite, senhora
presidente, Mesa, vereadores e quem nos assiste. Estava
sentada, e não consegui ficar sem falar um pouco. O que
quero dizer, Vereadora Joelma, também sou contra essa
moção, porque aos meus olhos, não posso aplaudir alguém
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que está fazendo algo contra todas as iniciativas de contenção.
Por que o comércio está parado? Por que as escolas não
voltaram? Porque não temos condição ainda. Hoje, falei sobre
o excesso de caso que estamos sofrendo. O que precisamos
fazer para que a escola e o comércio, volte? Cumprir a nossa
parte. Sabemos, que essa doença, é transmitida por gotículas
de saliva e por ambientes contaminados, e temos como agir
nesse ponto, enquanto a vacina não atinge a todos. Então, por
favor, vamos prevenir, se diminuirmos o número dessa
doença, com certeza abriremos as coisas essenciais. O que é
essencial? Tudo, porque depende do ponto de vista. Por isso,
não sou favorável. E quero dizer que, bato na tecla para que,
cobremos da saúde, da atuação do governo, ter vacinas,
somente assim veremos nosso comércio voltar com as
atividades normais, nossas escolas, enfim, nossa vida tentar
ser normal. Então queria dizer isso. Fomos tão longe com a
discussão de uma moção, porém, acho que foi pertinente para
abrir os olhos que, a prevenção é ainda o que temos que fazer.
Obrigada, e boa noite”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto
Tavares: “Senhores vereadores, presidente, pessoal da
imprensa e internet. Não sei, até onde irá para essa discussão
nossa hoje. Fizemos uma moção, por exemplo, aos alunos da
FATEC – Faculdade de Tecnologia, isso seria interessante
debatermos sobre a FATEC, os trabalhos deles. Então hoje,
discutindo aqui, primeiro é a moção feita para os vereadores
de outra câmara, que fizeram um Projeto de Lei. Mas, trás
para nossa realidade também, a discussão, e o lado bom desse
debate, Vereadora Joelma, eu votarei contra, me desculpa,
mas, possui o lado bom, eu ouvi atentamente os vereadores, e
o Magalhães, foi muito pontual, realmente, existem muitas
pessoas pagando pela situação que a pandemia está hoje, que
são os comerciantes, e eles estão colaborando, quem atrapalha
um pouco é o povo que não se atenta aos cuidados. Hoje,
estive no comércio de Mogi mirim, e pude perceber, que em
cada loja que você passa, há um álcool em gel, não possui
movimentação. Nas lojas que fui, as funcionárias não ficam
uma perto da outra. Então, quem está sofrendo as
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consequências é o comércio. Mas, e o transporte público? O
Magalhães foi feliz aqui, está lotadíssimo. O governador não
fez nada, aliás, o prefeito de São Paulo piorou a situação da
cidade, lotou o metrô, depois acabou voltando atrás em
algumas decisões. Realmente, os vereadores de Bauru, pode
ser que fizeram algo que colaborou até com isso, mas o
governador, infelizmente, fraquejou na questão do transporte
público. O responsável da Fênix, virá até a câmara municipal,
irá se pronunciar, e o transporte continuará da mesma
maneira, lotado em alguns horários, e em outro vazio. A
população precisa de ônibus, não há o que fazer, o pessoal que
mora na zona leste e trabalha na zona norte, o ônibus vai
lotado. Mas, para eles isso não vai acontecer nunca, porque
está na regulamentação do governador. O Tiago discursou, ele
conhece bem o projeto, se os vereadores de Bauru fizeram
algo que blinda a população na questão do transporte, é
louvável. Mas, no geral, votarei contra essa moção, por ver
que não é a câmara que decide isso legalmente. Boa noite a
todos”.
Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", 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). Todavia, como não existia tempo hábil, por
se exceder o período da sessão em curso, a Presidente da Casa
realizou uma votação, e declinou o uso da palavra da
explicação pessoal, passando logo à parte reservada para o
minuto de silêncio.
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
Apparecida Maria Polettini Schiabel;
Heloísa Madalena Vieira Fidelix;
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Orozimbo Janini;
Affonso Celso Moraes Sampaio.
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 21h50 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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