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         ATA DA QUINTA (5ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares. 

 

 

Ao primeiro dia do mês de março 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 quinta (5ª) 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 01 de 2021.  Às 18h00, 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 o Vereador Luís Roberto Tavares para que 

procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 

 

Posto isto, a sessão foi suspensa às 18h07, para 

cumprimento do disposto no Requerimento nº 90/2021, de 

iniciativa do Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, que 

solicitou ao excelentíssimo senhor Prefeito Doutor Paulo de 

Oliveira e Silva, através da Secretaria Competente, a 

reconvocação do diretor responsável pela empresa Elektro 

para comparecer no dia 01 (um) de março de 2021 

(01/03/2021), as 18h30, para prestar esclarecimentos a 

respeito da gestão do serviço público de distribuição de 

energia elétrica da cidade de Mogi Mirim/SP  

 

A sessão foi reaberta as 18h10, e, dando por iniciada a 

parte reservada ao expediente, solicitando ao 1° Secretário 

Vereador Luís Roberto Tavares, que faça a leitura dos 

projetos enviados à Câmara Municipal. 

 

Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte 

reservada ao "EXPEDIENTE". Na sequência deu ciência à 

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

nº 19, de 2021, de autoria do Vereador Dirceu da Silva 

Paulino, “dispondo sobre dar denominação ao Sistema de 

Lazer 2 localizado em frente a Avenida 1, no Loteamento 

Morro do Sol de “PRAÇA HENRIQUE GASPAROTTO 

NETO”. 2. Projeto de Lei nº 20, de 2021, de autoria do 

Vereador João Victor Gasparini, “dispondo sobre a 
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publicidade das informações levantadas pela Ouvidoria Geral 

do Município e dá outras providências.  

 

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 111/2021 - Assunto: 

Requeiro ao prefeito municipal Paulo Silva que oficie a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para que 

regularize a entrega de correspondências no Alto do Mirante, 

zona leste, conforme abaixo-assinado que segue. Autoria: 

GERALDO VICENTE BERTANHA Requerimento No 

112/2021 - Assunto: REQUEIRO À EMPRESA FÊNIX QUE 

DISPONIBILIZE DISPENSER COM ÁLCOOL EM GEL EM 

TODOS OS ÔNIBUS DA FROTA COMO FORMA DE 

CONTROLE DE CONTAGIO DA COVID 19. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES Requerimento No 113/2021 - 

Assunto: Requer à Presidência da Câmara Municipal, Sra. 

Sonia Regina Rodrigues, que inclua no projeto de reforma do 

telhado do prédio Legislativo, a instalação de placas 

fotovoltaicas, inclusive, em atendimento à Lei no. 6.284/2021. 

Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA, LUIS 

ROBERTO TAVARES Requerimento No 114/2021 - 

Assunto: Solicita ao Sr. Prefeito Municipal, Dr. Paulo de 

Oliveira e Silva, que através da Secretaria de Educação 

Municipal, seja informado a esta Casa de Leis, afastamentos 

de Professores e outros servidores, em função da COVID-19. 

Autoria: LUZIA CRISTINA CORTES NOGUEIRA 

Requerimento No 116/2021 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal, informações junto a Concessionária 

Elektro sobre as quedas frequentes de energia no bairro Jd. 

Murayama III e quais providências estão sendo tomadas para 

solucionar o problema. Autoria: SONIA REGINA 

RODRIGUES Requerimento No 117/2021 - Assunto: 

Requeiro ao Exmo. Senhor prefeito Paulo de Oliveira e Silva, 

por meio da Secretaria competente, informações atualizadas 

sobre a Vila Dignidade, no Jardim Murayama, com destaque 
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para o número de pessoas que lá residem, equipe disponível 

da Prefeitura e as condições estruturais do local. Autoria: 

LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO Requerimento No 

118/2021 - Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, 

INFORMAÇÕES REFERENTES A DIVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO. Autoria: MARCOS PAULO CEGATTI 

Requerimento No 119/2021 - Assunto: Requeiro ao Exmo. 

Senhor prefeito Paulo de Oliveira e Silva, por meio da 

Secretaria de Saúde, o número de pacientes atendidos por 

médicos especialistas na carga horária de 20 horas semanais. 

Solicito, ainda, o número de pacientes atendidos pelos 

clínicos gerais na rede pública, nas mesmas 20 horas 

semanais. Autoria: LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO 

Requerimento No 120/2021 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Paulo Silva, por intermédio da secretaria de Saúde, 

relatório detalhado das vagas hospitalares ocupadas nas UTIs 

Covid, no período entre os dias 15 até 19 de fevereiro de 

2021. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA Requerimento No 

121/2021 - Assunto: Requeiro a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal que oficie o Presidente do Conselho Municipal de 

Educação, Professor José Vicente Gonçalves para que envie à 

esta Casa de Leis, cópia da ata da reunião do CME do dia 26 

de fevereiro de 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA 

Requerimento No 122/2021 - Assunto: REQUEIRO AO 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA QUE ENVIE A ESTA CASA 

INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO 

LOTEAMENTO ELZIO MARIOTONI. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES 

 

Na sequência, a Sra. Presidente deu por aprovadas, 

conforme deliberação do Plenário, as seguintes 

INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: 

Indicação No 294/2021 - Assunto: INDICA AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA, verificação e providências para reforma e correção 
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das canaletas de água pluvial nos endereços abaixo 

relacionados Autoria: LUZIA CRISTINA CORTES 

NOGUEIRA Indicação No 295/2021 - Assunto: INDICA AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA, verificação e providências quanto ao cruzamento das 

ruas 13 de Maio e Rua Coronel João Leite, no centro de nossa 

cidade. Autoria: LUZIA CRISTINA CORTES NOGUEIRA 

Indicação No 296/2021 - Assunto: INDICA AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA, que através da Secretaria competente, seja feita uma 

avaliação das condições de àrvore na Rua Dr. Gastão de 

Freitas Almada, em frente ao nr 115, no centro de Mogi 

Mirim. Autoria: LUZIA CRISTINA CORTES NOGUEIRA 

Indicação No 297/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO NO ALAMBRADO DA 

EMEB ALFREDO BERGAMO, O CAIC. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES Indicação No 298/2021 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO PODA NAS ARVORES 

LOCALIZADAS NA AVENIDA ADELINO BALZANELLO, 

NO PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES Indicação No 299/2021 - Assunto: INDICO 

PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO NO BUEIRO 

LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO AVIADOR EVERTON 

BRAGA CORTELETTI, NO SEAC. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES Indicação No 300/2021 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO PODA DE ARVORE 

LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO AVIADOR EVERTON 

BRAGA CORTELETTI, NO SEAC. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES Indicação No 301/2021 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO ESTUDOS PARA CONSTRUÇÃO 

DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA MILTON DA SILVEIRA 

PEDREIRA, NO PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: 
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LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No 302/2021 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NAS 

MARGENS DA RODOVIA ELZIO MARIOTONI. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No 303/2021 - 

Assunto: INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO LIMPEZA NA 

AREA VERDE LOCALIZADA ENTRE AS RUAS 

VEREADOR RAUL BRUNIALTI E JOSÉ POLETINI. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No 

304/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO ESTUDOS PARA INSTALAÇÃO DE 

ACADEMIA AO AR LIVRE NO NIAS. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES Indicação No 305/2021 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO A INSTALAÇÃO DE PLACAS 

DE SINALIZAÇÃO DE TRAVESSIA DE ANIMAIS 

SILVESTRES NA PISTA, NA RODOVIA NAGIB CHAIB, 

PROXIMO A PEDREIRA DE GRAVA. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES Indicação No 306/2021 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO ESTUDOS PARA FINALIZAR A 

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AVENIDA 

EXPEDITO QUARTIERI ATÉ A PONTE LOCALIZADA 

NA ESTRADA DO BOA. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES Indicação No 307/2021 - Assunto: Indico ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, 

através da Secretaria competente, estudos para aquisição de 

novos leitos e Hospital de Campanha em conjunto com à DRS 

– XIV de São João da Boa Vista, com ou sem ajuda do 

Governo do Estado de São Paulo Autoria: JOELMA 

FRANCO DA CUNHA Indicação No 308/2021 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO MANUTENÇÃO DE TAMPA NO 

BUEIRO LOCALIZADO NA RUA UMBERTO FRITELLA, 

NO JARDIM NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO 
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TAVARES, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR 

Indicação No 309/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO MANUTENÇÃO DE TAMPA NO BUEIRO 

LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MANARA, NO 

JARDIM NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR 

Indicação No 310/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NA EMEB VEREADORA 

TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA, NO JARDIM 

NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES, 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR Indicação No 

311/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEB 

VEREADORA TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA, NO 

JARDIM NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR 

Indicação No 312/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NA EMEB PROFESSOR 

DOUTOR GERALDO PHILOMENO, NO JARDIM 

BICENTENÁRIO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES, 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR Indicação No 

313/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NO CANTEIRO CENTRAL NA 

AVENIDA PEDRO BOTESI. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR 

Indicação No 314/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NO PASSEIO PUBLICO DA RUA 

VEREADOR DOUTOR JOSÉ BUENO MONTEIRO, NO 

JARDIM NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR 

Indicação No 315/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 
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DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NO BUEIRO LOCALIZADO NA 

RUA AMÉLIO CAMPAGNOLE, NO JARDIM 

NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES, 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR Indicação No 

316/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO LIMPEZA NO BUEIRO LOCALIZADO NA 

RUA LÁZARO PRADO DE MORAES, NO JARDIM 

FLAMBOYANT. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES, 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR Indicação No 

317/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO REPAROS URGENTES NA MALHA 

ASFÁLTICA DA RUA ANA LUIZA DE SOUZA ARANHA, 

NO BAIRRO SANTA LUZIA. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR 

Indicação No 318/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO REPAROS NO MEIO FIO DA RUA 

RAPHAEL BELLA, NO JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: 

LUIS ROBERTO TAVARES, ADEMIR SOUZA FLORETTI 

JUNIOR Indicação No 319/2021 - Assunto: INDICO PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO ESTUDOS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO 

SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA NA RUA 

UMBERTO FRITELLA, NO JARDIM NOVACOOP. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES, ADEMIR SOUZA 

FLORETTI JUNIOR Indicação No 320/2021 - Assunto: 

INDICO PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

QUE SEJA REALIZADO RECAPEAMENTO E 

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE 

AGUA NA RUA LAZARO FRANCO DE MORAES NO 

JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR 

Indicação No 321/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

9 

REALIZADO ESTUDOS PARA INSTALAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AREA UTILIZADA PARA 

PRATICA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA 

LAZARO FRANCO DE MORAES NO JARDIM 

FLAMBOYANT. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES, 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR Indicação No 

322/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO ESTUDOS PARA PROMOVER A 

REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

LOCALIZADA ENTRE AS RUAS UMBERTO FRITELLA 

E VEREADOR DOUTOR JOSÉ BUENO NO JARDIM 

NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES, 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR Indicação No 

323/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, QUE SEJA 

REALIZADO OPERAÇÃO TAPA BURACOS E 

DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO NO 

ACESSO ENTRE A RUA ADELINO ANTÔNIO E A SP 

340, NO JARDIM NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR 

Indicação No 324/2021 - Assunto: INDICA-SE AO EXMO. 

SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA, IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEPARAÇÃO 

E QUEIMA DE LIXO EM MOGI MIRIM. Autoria: SONIA 

REGINA RODRIGUES Indicação No 326/2021 - Assunto: 

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL ESTUDOS PARA 

ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 341 DE 13 

DE SETEMBRO DE 2019, AO QUAL INSTITUIU A 

POLITICA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICIPIO 

DE MOGI MIRIM. Autoria: DIRCEU DA SILVA PAULINO 

Indicação No 327/2021 - Assunto: INDICA AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL ESTUDOS PARA 

REENQUADRAR OS MONITORES DE ESPORTES. 

Autoria: DIRCEU DA SILVA PAULINO Indicação No 

328/2021 - Assunto: INDICAÇÃO AO PREFEITO PAULO 

DE OLIVEIRA E SILVA SOLICITANDO ESTUDO JUNTO 
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À SECRETARIA COMPETENTE PARA A INSTALAÇÃO 

DE DISPOSITIVO REDUTOR DE VELOCIDADE 

(LOMBADA OU SIMILAR) PRÓXIMO AO N° 305 À RUA 

MARQUES, VILA BIANCHI, ZONA SUL DE MOGI 

MIRIM. Autoria: CINOÊ DUZO Indicação No 329/2021 - 

Assunto: Indico ao Executivo Municipal, através da Secretaria 

competente que, após verificação, sejam notificados os 

proprietários de imóveis na região central, para que seja feita a 

roçagem dagrama que fica concentrada nas calçadas - passeio 

- dificultando o fluxo de pedestres no local. Autoria: LUCIA 

MARIA FERREIRA TENÓRIO Indicação No 330/2021 - 

Assunto: Indico ao Sr. Prefeito Municipal, que por meio da 

secretaria competente, seja feita a retomada das transmissões, 

ao vivo, via rede social, da Secretaria de Saúde, para a 

divulgação diária dos dados relacionadas à Covid-19. Autoria: 

GERALDO VICENTE BERTANHA Indicação No 331/2021 

- Assunto: Indico ao Sr. Prefeito Municipal, que por meio da 

secretaria competente, que implante um projeto na Feira 

Noturna, disponibilizando espaço para exploração das 

entidades assistenciais, a fim de contribuir com a arrecadação 

de cada uma. Autoria: GERALDO VICENTE BERTANHA 

Indicação No 332/2021 - Assunto: INDICO AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA QUE PROVIDENCIE JUNTO A SECRETARIA 

COMPETENTE REFORÇAR A SINALIZAÇÃO E 

AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS 

RUAS ADOLFO MORARI E MARIA AMÉLIA. Autoria: 

MARA CRISTINA CHOQUETTA Indicação No 333/2021 - 

Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de 

Oliveira e Silva, por meio da Secretaria competente, a 

instalação de câmaras de segurança dentro e fora das escolas 

públicas Municipais (EMEBs e CEMPIs). Autoria: JOELMA 

FRANCO DA CUNHA Indicação No 334/2021 - Assunto: 

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira 

e Silva, por meio da Secretaria competente, a inserção do 

informativo de destinação do imposto de renda para as 

entidades municipais, na página eletrônica do Município, nos 
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carnês de tributos e informativos destinados as pessoas 

jurídicas e pessoas físicas Autoria: JOELMA FRANCO DA 

CUNHA Indicação No 335/2021 - Assunto: Indico ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por meio 

da Secretaria competentes, a contratação de psicólogas nas 

escolas públicas Municipais (EMEBs e CEMPIs) Autoria: 

JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação No 336/2021 - 

Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de 

Oliveira e Silva, por meio da Secretaria competente, a 

capinagem da área verde situada a Rua Irapuã, Bairro Mogi 

Mirim II. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA 

Indicação No 337/2021 - Assunto: Indico ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por meio da 

Secretaria competente, a contratação de vigias para as escolas 

Municipais (EMEBs e CEMPIs). Autoria: JOELMA 

FRANCO DA CUNHA Indicação No 338/2021 - Assunto: 

INDICO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA 

SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE TODO O BAIRRO 

PARQUE DAS LARANJEIRAS POR LAMPADAS LED. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No 

339/2021 - Assunto: Solicito ao Exmo Sr. Prefeito Municipal 

Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria 

competente, que realize troca de lâmpadas de iluminação 

pública na Rua José Domingos de Godoy Filho no Mirante. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA Indicação No 340/2021 - 

Assunto: Solicito ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo 

de Oliveira e Silva, através da Secretaria competente, que 

realize troca de lâmpadas de iluminação pública em 4 pontos 

na Avenida Prefeito Luiz Franklin Silva no Mirante. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA Indicação No 341/2021 - Assunto: 

Indico ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e 

Silva, através da Secretaria competente, que oficie as 

empresas de telefonia para reparos urgentes, na fiação na 

rotatória da Avenida Prefeito Luiz Franklin Silva no Mirante. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA Indicação No 342/2021 - 

Assunto: INDICO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA 

REALIZAR A INCLUSÃO DOS COLETORES DE LIXO 
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HOSPITALAR E DOMÉSTICO COMO GRUPOS 

PRIORITÁRIOS PARA RECEBEREM A VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES Indicação No 343/2021 - Assunto: Indico ao 

Exmo Sr. Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, 

através da Secretaria competente, que providencie estudos 

para retirada da árvore, queimada por raio, da Rua Rachid 

Ajub Andare no Anselmo Lopes Bueno. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA Indicação No 344/2021 - Assunto: 

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL ESTUDOS 

MELHORAR A SINALIZAÇÃO NO CRUZAMENTO DA 

RUA PAISSANDÚ COM A RUA VOLUNTÁRIO 

CHIQUITO VENÂNCIO. Autoria: DIRCEU DA SILVA 

PAULINO 

 

A seguir, a senhora Presidente submeteu à apreciação e 

votação dos nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, 

endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): Moção No 

60/2021 - Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS AOS IDEALIZADORES E PARTICIPANTES 

DO MOVIMENTO #RespeitaElas” CRIADO PARA 

INCENTIVAR E APOIAR MULHERES QUE SOFREM 

QUALQUER TIPO DE AGRESSÃO FÍSICA OU 

PSICOLÓGICA EM RELACIONAMENTOS Autoria: 

LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO Moção No 61/2021 - 

Assunto: Moção de Apoio ao Projeto de Lei da Câmara 

119/2015, que está tramitando no Senado Federal, que “Altera 

o Estatuto do Índio para estabelecer o dever da União, dos 

Estados e dos municípios e das autoridades responsáveis pela 

política indigenista de assegurar a dignidade da pessoa 

humana e os procedimentos com vistas a garantir o direito à 

vida, à saúde e à integridade física e psíquica das crianças, dos 

adolescentes, das mulheres, das pessoas com deficiência e dos 

idosos indígenas, com prevalência sobre o respeito e o 

fomento às práticas tradicionais indígenas.”. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA Moção No 62/2021 - Assunto: Moção de 

Apoio a Aprovação do PL 80/2018, que tramita no Senado 
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Federal, que “Altera a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, 

que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB)”, para estabelecer a 

obrigatoriedade da participação do advogado na solução 

consensual de conflitos.”. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA 

  

Moção No 63/2021 - Assunto: MOÇÃO HONROSA 

DE APLAUSOS PARA O DESTACADO CENTRO DE 

PESQUISA BIOLÓGICA INSTITUTO BUTANTÃ PELO 

ANIVERSÁRIO DE 120 ANOS COMPLETADOS DIA 23 

DE FEVEREIRO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA 

 

O Vereador Alexandre Cintra requereu, verbalmente, a 

leitura da Moção nº 63/2021, na íntegra, o que foi aprovado, 

pela Presidente da Câmara, assim redigida: Instituto Butantã. 

O Instituto Butantan (ou Butantã) é um destacado centro de 

pesquisa biológica localizado no bairro do Butantã, na zona 

oeste da cidade de São Paulo, adjacente ao campus Cidade 

Universitária da Universidade de São Paulo. O Instituto é uma 

instituição pública ligada à Secretaria de Estado da Saúde de 

São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo desde sua 

fundação. Por seu trabalho notável em saúde pública, o 

instituto é considerado um dos principais centros científicos 

do mundo. O complexo do Butantan conta com um hospital 

(Hospital Vital Brazil), uma biblioteca, um macacário, um 

serpentário e unidades de produção de biofármacos, além de 

parques e museus. Vale notar que, apesar de possuir estreitas 

relações científicas e compartilharem do mesmo espaço físico, 

o Instituto Butantã não é unidade integrante da Universidade 

de São Paulo, possuindo autonomia administrativa e 

financeira. O Instituto foi fundado em 23 de fevereiro de 

1901, sob o nome de Instituto Serumtherapico, e é hoje 

responsável por grande parte da produção de vacinas 

utilizadas no PNI (Programa Nacional de Imunizações) do 

Ministério da Saúde. O Instituto também produz uma grande 

variedade de soros imunoterápicos, utilizados para combater 

acidentes causados por serpentes, aranhas e escorpiões. Além 
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das atividades diretamente relacionadas a saúde pública, o 

Instituto Butantan é também um importante ponto turístico, 

contando com um parque e quatro museus (o Museu 

Biológico do Instituto Butantan, o Museu Histórico, o Museu 

de Microbiologia e o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas). 

O parque no qual o instituto está localizado possui uma área 

total de 750 mil m², 70 % da qual composta de fragmentos de 

vegetação. A entrada na área do instituto, incluindo o acesso 

aos parques e ao serpentário, é gratuita, mas o acesso aos 

museus se dá mediante aquisição de ingressos a preços 

populares. Atualmente, o Instituto Butantan, em parceria com 

a farmacêutica Sinovac Life Science, do grupo Sinovac 

Biotech, realiza a produção da CoronaVac, vacina contra o 

novo coronavírus (COVID-19) que foi aprovada pela 

ANVISA para uso emergencial. Ações no combate à COVID-

19 Durante a Pandemia de COVID-19 que atinge o Brasil no 

início de 2020, o instituto criou um portal específico que 

fornece uma série de informações à comunidade, tanto em 

forma de texto, quanto em forma de vídeo. Para reduzir o 

impacto da gripe no sistema de saúde (e assim liberar espaço 

para ações contra a COVID-19), o instituto antecipou e 

aumentou a produção da vacina da gripe. O número de doses 

produzidas foi ampliado para 75 milhões, e a campanha de 

vacinação no ano passado foi adiantada em 23 dias, tendo 

começado dia 23 de março de 2020. Em meados de 2020, o 

Instituto Butantan fechou uma parceria com o laboratório 

chinês Sinovac Biotech para começar a produção da vacina 

CoronaVac. Em 14 de abril de 2020, o Instituto Butantã 

recebeu um carregamento de 726 mil testes de RT-PCR para 

detecção de infecção por SARS-CoV-2, comprado da Coréia 

do Sul e destinado a distribuição para rede pública. Além do 

papel na gestão de saúde, os laboratórios do instituto também 

adquiriram a certificação necessárias para realizar os testes de 

detecção, e participam do sistema estadual de análises. O 

Instituto Butantã fez uma parceria inédita com a farmacêutica 

Sinovac Life Science, do grupo Sinovac Biotech, na parceria 

estava prevista a produção e testes da CoronaVac. Em janeiro 
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de 2021, a Anvisa aprovou a vacina e ela começou a ser 

usada. Atualmente, com dados atualizados em 17/02/2021, em 

São Paulo, um milhão seiscentos e oitenta e seis mil e sessenta 

e três pessoas foram vacinadas. A vacina do estudo foi 

desenvolvida pela Sinovac Life Science Co., Ltd. É uma 

preparação feita com o novo coronavírus (SARS-CO{{V-2) 

(cepa CZ02) cultivada em células Vero (um tipo de célula de 

rim de macaco). Para produzir a vacina, o vírus é inativado, ou 

seja, que se colocam substâncias químicas para que o vírus 

não seja capaz de infectar, ficando “morto”, sem poder causar 

doença. Depois é acrescentado a ele o hidróxido de alumínio, 

que é uma substância já bem conhecida como adjuvante para 

que a vacina gere anticorpos nas pessoas vacinadas. O 

esquema de vacinação do estudo é de duas doses de vacina 

com um intervalo de 14 dias (duas semanas) entre elas. A 

vacina é aplicada por via intramuscular. O Governador do 

Estado de São Paulo, João Doria, anunciou no dia 6 de julho 

de 2020 que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) autorizou o Instituto Butantan, em parceria com a 

farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, a iniciar a fase III dos 

ensaios clínicos para testar a eficácia e a segurança da vacina 

contra o coronavírus. Os voluntários foram os profissionais de 

saúde que trabalham no atendimento a pacientes com COVID-

19. O Instituto Butantan está adaptando uma fábrica para a 

produção da vacina. A capacidade de produção é de até 100 

milhões de doses. Se a vacina for efetiva, o Instituto Butantan 

vai receber da Sinovac, até o fim do ano, 60 milhões de doses 

para distribuição. A revisão foi conduzida com os mais altos 

padrões, já que a Anvisa é membro titular do Conselho 

Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para 

Produtos Farmacêuticos para Uso Humano (ICH) e 

qualificada como agência reguladora funcional da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Posto isto, a sessão foi suspensa às 18h25, para 

cumprimento do disposto no Requerimento nº 90/2021, de 

iniciativa do Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, que 
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solicitou ao excelentíssimo senhor Prefeito Doutor Paulo de 

Oliveira e Silva, através da Secretaria Competente, a 

reconvocação do diretor responsável pela empresa Elektro 

para comparecer no dia 01 (um) de março de 2021 

(01/03/2021), as 18h30, para prestar esclarecimentos a 

respeito da gestão do serviço público de distribuição de 

energia elétrica da cidade de Mogi Mirim/SP.  

 

A sessão foi reaberta as 19h13, e, todavia, como não 

havia tempo hábil para o expediente, a Presidente da Casa, 

Sônia Regina Rodrigues, deu sequência ao intervalo as 

19h14.  

 

 A seguir, a Sra. Presidente colocou à disposição dos 

Srs. Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios 

nºs. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 

datados de 01 e 02 de março de 2021, todos subscritos pelo 

Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, Állan Rodrigues 

Alves, respectivamente, respondendo a respeito do: 

Requerimento nº 7/2021; Requerimento nº 82/2021; 

Requerimento nº 70/2021; Requerimento nº 34/2021; 

Requerimento nº 72/2021; Requerimento nº 57/2021; 

Requerimento nº 75/2021; Requerimento nº 31/2021; 

Requerimento nº 5/2021; Requerimento nº 90/2021; 

Requerimento n° 69/2021; Requerimento n° 50/2021; 

Requerimento nº 63/2021; Requerimento nº 65/2021; 

Requerimento nº 71/2021; Indicação 162/2021; Indicação 

203/2021; Indicação 101/2021; Indicação 93/2021 Indicação 

175/2021; Indicação nº 160/2021; Indicação nº 181/2021; 

Indicação nº 145/2021; Indicação nº 152/2021; Indicação nº 

196/2021; Indicação nº 199/2021; Indicação nº 173/2021; 

Indicação nº 174/2021; Indicação nº 195/2021; Indicação nº 

85/2021; Indicação nº 86/2021; Indicação nº 89/2021; 

Indicação nº 91/2021; Indicação nº 127/2021; Indicação nº 

163/2021; Indicação nº 164/2021; Indicação nº 166/2021; 

Indicação nº 169/2021; Indicação nº 206/2021; Indicação nº 
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211/2021; Indicação nº 16/2021; Indicação 17/2021; 

Indicação nº 18/2021; Indicação nº 19/2021; Indicação nº 

20/2021; Indicação nº 21/2021; Indicação nº 26/2021; 

Indicação nº 28/2021; Indicação nº 129/2021; Indicação nº 

184/2021; Indicação nº 216/2021; Indicação nº 182/2021; 

Indicação nº 188/2021; Indicação nº 191/2021; Indicação nº 

192/2021; Requerimento 74/2021; Requerimento nº 15/2021; 

Requerimento nº 80/2021; Requerimento n° 86/2021; 

Requerimento n° 77/2021; Requerimento nº 60/2021; 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. Todavia, como não 

havia tempo hábil, a Presidente da Casa, Sônia Regina 

Rodrigues, deu sequência à sessão, passando para a parte 

reservada ao intervalo. 

 

Não havendo mais oradores inscritos, a Sra. Presidente 

suspendeu a Sessão às 19h14, 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 Projeto de 

Lei nº 16/2021, do Prefeito Municipal); (à sanção do Prefeito 

de Mogi Mirim). Conforme Artigo 155, V, combinado com o 

Parágrafo Único do artigo 166, Em Destaque de Votação a 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 16/2021; 

(submetida a votos, Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por 
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unanimidade, Primeiro (1º) Turno Único, a Emenda Aditiva, 

do Vereador Alexandre Cintra e outro, aposta ao Projeto de 

Lei Complementar nº 16/2021, do Sr. Prefeito Municipal). 

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

senhora presidente, vereadores e vereadoras. Fiquei, como 

relator do parecer da Comissão de Justiça e Redação.  Na 

verdade, se trata de um projeto, que todos os anos, 

praticamente, temos nesta Casa de Leis. Salvo, se não me 

engano, desde 2015, que peguei as minutas e avaliei. Essas 

minutas, estão bem parecidas, em quase todos os termos. É 

importante, para a recuperação dos créditos do próprio SAAE 

– Serviço Autônomo de Água e Esgotos, e é um parcelamento 

inicial, incentivado, de 2021, e não vejo nenhum problema 

nesse sentido, já que, vai favorecer a população de Mogi 

Mirim, no parcelamento e também os cofres do SAAE, caso 

os cidadãos aderiram, o programa especial. Mas, não há 

nenhuma óptica pela Comissão de Justiça e Redação. O 

projeto, é condicional, foi enviado pelo prefeito municipal e 

tem essa competência. Portanto, era isso que tinha para falar”. 

Com a palavra, Vereador Alexandre Cintra: O refis, ou 

Programa de Regularização de Débitos junto ao SAAE é uma 

oportunidade da população realizar, com desconto, o 

pagamento de suas dívidas com o SAAE e, por outro lado o 

SAAE, que hoje tem uma dívida de um montante de 

aproximadamente 41 milhões tem a oportunidade de receber 

dos débitos e aumentar a receita. O Presidente do SAAE, 

Paulo Tarso explicou que o refiz é uma forma de ajudar a 

população por que para ajuizar todos os débitos acaba ficando 

mais caro ainda para o devedor, porque ao débito são 

acrescidos os pagamentos de honorários dos advogados e as 

custas judiciais. No ano de 2020 devido a pandemia da Covid-

19 o SAAE parou de fazer a cobrança regular e suspendeu o 

corte de água, lembrando que, somente no caso de fraude há o 

corte de fornecimento de água. A reunião da Comissão de 

Finanças e Orçamento foi muito proveitosa, surgiram várias 

dúvidas como: quantas ligações de água temos na cidade, 

quantas contas, como vai ser a divulgação do refis, se vai ver 
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colocada mensagem na conta de água, se esse período de 

descontos não acaba aglomerando às pessoas nas filas e todas 

as questões foram discutidas e nós até colocamos algumas 

ideias que foram bem vistas pela equipe do SAAE. Em um 

apanhado rápido temos: Cerca de 54 mil contas e sete mil 

setecentas e oito ligações de água em Mogi Mirim; sobre a 

dívida da Prefeitura ainda restam 124 parcelas para serem 

pagas; concentrar divulgação às pessoas mais carentes; 

mensagem nas contas de água; o Proprietário deve se dirigir 

ao SAAE para efetuar o pagamento com o desconto. O 

reparcelamento está previsto. Vamos aos descontos: desconto 

de 100% dos juros e multas de mora para pagamento à vista; 

desconto de 90% dos juros e multas de mora para 

parcelamentos em até 12 parcelas mensais; desconto de 70% 

dos juros e multas de mora para parcelamento em até 36 

parcelas mensais; desconto de 50% dos juros e multas de mora 

para parcelamento em até 60 parcelas mensais. Os 2 principais 

objetivos dessa lei, caso seja aprovada nesta Casa de Leis: 

ajudar o contribuinte que está devedor a regularizar seu 

pagamento e por outro lado aumentar a receita do SAAE. O 

foco do refis, é aumento da arrecadação, é a oportunidade do 

SAAE em receber às dívidas que sem o desconto, em muitos 

casos seriam muito difícil a população realizar o pagamento, 

principalmente agora, nesta situação de pandemia que muitos 

estão sem receber”. 

 

 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). Com a palavra, Vereador João Victor 

Coutinho Gasparini: “Boa noite, senhora presidente, colegas 

da Mesa e membros vereadores. Aproveitando que sou o 

primeiro a falar hoje, quero conclamar a todos, algo que já é 

claro para nós. A união das figuras públicas, no momento de 

combate à pandemia, onde são intensificados os números de 

casos e aumentam os números de ocupação de UTI – Unidade 
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de Tratamento Intensivo, na cidade. No entanto, ainda que 

estejamos todos unidos, isso não impede que façamos 

comentários contestativos, a respeito da condução, na 

pandemia. É sempre necessário, estarmos cobrando e 

fiscalizando, para aprimorar a atuação municipal. Na última 

semana, fazia um levantamento de dados, a respeito da 

ocupação de leitos das UTIs na cidade, identifiquei que, 

mesmo com o anúncio, de que 100% (cem por cento) das 

vagas, estavam ocupadas na cidade, haviam leitos disponíveis. 

Isso se deveu, em razão a um cálculo que a Secretaria de 

Saúde estava fazendo, que não apresentava a vacância de 

leitos SUS – Sistema Único de Saúde, na Santa Casa, além, da 

não disponibilização de informações, referente aos leitos 

emergenciais de Covid-19, no Hospital 22 de Outubro. 

Postagem feita, a cobrança executada. Houve alteração na 

modelação de informação do boletim Covid-19, da Prefeitura 

de Mogi Mirim. No entanto, ainda restam dúvidas, e é 

necessário que sejam mais claras as informações, transmitidas 

pela Secretaria de Saúde, especialmente em um momento tão 

delicado, que estamos passando. Em uma pandemia, 

informação também é uma forma de prevenção. Além dessa 

questão, informativa, relativa aos boletins de Covid-19, 

também há um fluxo de informação errôneo, na hora da 

testagem no Laboratório de Síndromes Gripais, onde pessoas 

contaminadas não tem entendimento correto sobre essa 

informação, transmitida pelo médico, e retornam para casa, 

achando que estão livres do vírus, mas possuem ele em seus 

corpos. Houve relatos, referentes a isso, e sobre como 

podemos melhorar nossa situação, alterando o protocolo 

medicamentoso de combate à pandemia, no município, que é 

de março, de 2020. Passado 1 ano, as mesmas estratégias 

utilizadas no início da pandemia, são mantidas em 2021. É 

necessário, que haja alteração urgente na medida utilizada 

pela Prefeitura de Mogi Mirim. Acompanhem mais em minhas 

redes sociais. Obrigado, senhora presidente”. Com a palavra, 

Vereadora Joelma Franco da Cunha: “Serei breve. Na semana 

passada, falei sobre a necessidade de indicação ao prefeito, 
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para se juntar a DRS – Direção Regional de Saúde, 14 

(catorze), afim de que possamos trabalhar juntos, seja com 

aquisição de mais leitos, hospitais campanhas, via governador, 

ou via recursos próprios do município. Hoje, venho também 

para falar, a respeito de uma situação específica. É certo, que 

agora, no dia 23 de fevereiro, o STF – Supremo Tribunal 

Federal, determinou a possibilidade de compras de vacinas 

para a nossa cidade. Também, houve uma reportagem, onde o 

prefeito dispõe que não irá efetuar essa compra de vacinas. 

Ocorre, que, já dito que existe uma frente nacional de 

prefeitos, hoje, encabeçada pelo ex-prefeito, Jonas Donizete, 

onde mais de 100 (cem) prefeito, já estão trabalhando a 

aquisição de vacinas. O que quero dizer para todos, e para o 

senhor prefeito, é que precisamos caminhar, nos inteirar e dar 

a mão a quem está a feito, se tem vacina ou não, temos que 

estar com essa situação no nosso “radar”. Pois, quanto mais a 

população se recuperar, mais rápido retomamos as nossas 

atividades econômicas. O que as pessoas querem é honra e 

dignidade para voltar as suas atividades e ao trabalho. E 

precisamos, achar ferramentas. Vamos executar possibilidades 

existentes. Na última reunião que fiz, com o Conselho de 

Educação, a senhora vereadora, secretária de educação, disse 

que, estamos recebendo vacinas a “conta gotas”. Se ela me 

informou isso, é porque possui subsídio jurídico para ir atrás 

de vacinas. Precisamos caminhar, estar antenados e colocar a 

nossa cidade novamente no eixo econômico, para 

proporcionar saúde a toda população. Muito obrigada”. Com a 

palavra, Vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório: “Boa noite, 

senhora presidente, vereadores e vereadoras, imprensa e vocês 

que nos assistem em casa. Hoje, o motivo pelo qual falarei um 

pouco, é sobre a relação da pandemia, entre os municípios. 

Não sei se todo mundo ouviu, mas Mogi Guaçu entrou em 

lockdown ontem, houve toda uma polêmica e acabou, que 

realmente, amanhã começa um controle mais rígido. O que 

quero dizer, é que nossa Santa Casa, não está 100% (cem por 

cento), por um único motivo, ela não atende particular e 

convênios. O Hospital 22 de Outubro, está extremamente 
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lotado. A informação do boletim de hoje, fala do valor de 

150% (cento e cinquenta por cento), de leito ocupados no 

Hospital 22 de Outubro, porque, a Santa Casa não atende 

convênios e particulares. Mogi Guaçu, está realmente, lotado. 

O que me preocupa, é que se caso precisarmos enviar alguém 

para Mogi Guaçu, vocês acham que eles vão receber, na 

situação de não atendimento entre todos os prefeitos e 

secretários? Falei com o secretário de saúde, de Mogi Guaçu, 

o Doutor Guilherme, e ele me passou exatamente o que está 

acontecendo. Então, nossa secretária e nosso prefeito, devem 

estar em contato direto, pois Mogi Guaçu e Mogi Mirim, são 

um lugar só. Mandamos muitos casos graves para a UTI – 

Unidade de Tratamento Intensivo, do Hospital São Francisco, 

e assim por diante. Por isso, somos um lugar só. A Santa Casa, 

só não está com mais de 100% (cem por cento) dos leitos 

ocupados, porque não atende particular, nem convênios. 

Pessoal, por favor, fiquem atentos, pois daqui a pouco, com 

lockdown ou sem, não vamos ter leitos. A DRS – Direção 

Regional de Saúde, de São João, disse que, a partir do dia 14 

(catorze), teremos mais de 40% (quarenta por cento) de 

lotação, além do atual. É a previsão. Então, fiquem de olho. 

Abraço, obrigada”. Com a palavra, Vereador Luís Roberto 

Tavares: “Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público 

presente e pessoal que nos acompanham pela internet. 

Também fico muito preocupado, com a situação da nossa 

cidade vizinha, que amanhã entrará em lockdown, e Mogi 

Mirim não deve ficar achando que está em um mar de “rosas”. 

Me lembro, no ano passado, quando o governo federal, em 

parcelas, destinaria para Mogi Mirim, quase R$ 11.000.000 

(onze milhões de reais). Não gostaria, que o município ficasse 

esperando chegar um lockdown aqui também, chegar na 

situação que se encontra Mogi Guaçu, para depois tentar 

realizar algo. Acredito que possa haver esse investimento, 

abrir mais vagas na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, e 

comprar aparelhos, porque isso precisa ser feito, para no 

futuro não ocorrer mortes, por falta de investimento. Verbas 

vieram, e precisam ser gastas para isso, e também para 
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vacinas. Tenho acompanhado muitos municípios, realmente 

foi autorizada a compra de vacinas, a cidade não deve ficar 

aguardando. Hoje, se não me engano, nesse exato momento, é 

para estar chegando em Mogi Mirim, novas vacinas, mas 

acredito que não dê para muita coisa. Conversei, com um 

morador, que é farmacêutico, trabalha em uma drogaria no 

centro, no dia 27 (vinte e sete), era para ele ter tomado a 

segunda dose, não tomou, e hoje ele estava me fazendo 

perguntas, então, com certeza a partir de amanhã ele tomará a 

vacina. Mas, se atrasou para ele, e aquele que ainda nem 

tomou? Por isso, precisamos investir na saúde e no cidadão. É 

impossível falar muita coisa em dois minutos, mas, semana 

que vem, estaremos aqui de volta, todos com saúde, e 

voltamos a falar sobre os problemas de nossa cidade. Grande 

abraço, fiquem com Deus”. Com a palavra, Vereadora Luzia 

Cristina Cortes Nogueira: “Boa noite, presidente, Mesa, 

colegas, público presente e quem está nos assistindo. Gostaria 

de falar, que eu, o Dirceu e a Mara, como estamos mais 

próximos ao Executivo, temos acompanhado tudo o que está 

ocorrendo. Acho, que na internet circulam muitas fake news, 

que acabam deixando a população em pânico e não resolvem 

nada. Por isso, temos que ter consciência e ajudar a não criar 

essa situação de medo. Estamos diante de uma pandemia, o 

Covid-19, não é problema só de Mogi Mirim, é no mundo 

inteiro. Então, são muitos cientistas, e muitos técnicos, no 

mundo todo acompanhando a situação, pois não adianta 

solucionar o problema de uma cidade, se não resolvermos dos 

outros lugares, porque o vírus continua circulando. Todos 

querem, que haja um controle do coronavírus. Portanto, 

devemos esperar. O Ministério da Saúde, ficou responsável, e 

isso foi “briga” deles, logo de início, porque não conseguiram 

comprar a vacina, somente nós podemos comprar. Essa 

semana, estarão chegando 22.000.000 (vinte e dois milhões) 

de infa. Então, serão 22.000.000 (vinte e dois milhões) de 

doses. Acreditamos, que a partir da semana que vem, haverá 

uma regularização e não faltará mais. Por enquanto que 

acabou, teremos que esperar mesmo, seja a primeira ou 
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segunda dose. A boa notícia, é que a partir da semana que 

vem, não deverá faltar vacina, tão cedo, pois são 22.000.000 

(vinte e dois milhões) de insumos que foram recebidos”. Com 

a palavra, Vereadora Mara Cristina Choquetta: “Boa noite, a 

todos, espero que estejam bem. Venho, nesta tribuna, para 

fazer alguns agradecimentos. Hoje, pela manhã, estive com o 

secretário de obras, senhor Paulo Tristão, na escola Municipal 

“Caic”, para averiguas as estruturas, e avaliar condições e 

segurança da escola. Agradeço a disponibilidade, e o rápido 

retorno do secretário, que inclusive, subiu no telhado da 

instituição, para sua avaliação técnica, e eu fui atrás. Estarei 

acompanhando, quais medidas serão adotadas. Quero 

agradecer também, ao Doutor Daniel Miranda, médico 

responsável pelo UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e ao 

senhor Luís Carlos, secretário de segurança pública, pelo 

auxílio que tem dado em um caso de saúde, que estamos 

tentando resolver. Após muitas conversas, em diversos 

departamentos, eles conseguiram ajudar na solução do caso. 

Gostaria também, de fazer um comentário sobre a vacinação. 

Os colaboradores da saúde, estão se dedicando 

incansavelmente nessa campanha. Sabemos, que existem 

muitas dificuldades e arestas a serem arrumadas, mas 

precisamos ter paciência e atenção por parte da secretaria e 

dos munícipes. Hoje, fui levar minha mãe para vacinar, e o 

posto do meu bairro estava lotado, com muitos idosos 

aglomerados, senhas de 01 a 100 (cem), acabou em 20 (vinte) 

minutos.  Idosos em filas, enquanto outro posto estava 

totalmente vazio. Vamos tomar um pouco mais de cuidado, 

ouvir as orientações e talvez avaliar nossa logística. 

Aproveitando o tempo que me resta, gostaria de convidar 

meus colegas vereadores, para fazer uma visita ao instituto, 

“Coronel João Leite”, assim como outras entidades, estão 

passando por dificuldades financeiras graves, com grandes 

déficits mensais. Hoje, a tarde, estive eu e o Vereador Ademir, 

na instituição para conhecer a situação. O provedor, senhor 

Bino Mantovani, nos apresentou os valores e nos deu uma 

planilha com todos os dados da situação. Quem puder ir, está 
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convidado. Boa noite, a todos, fiquem com Deus”. Como o 

próximo orador, Vereador Márcio Evandro Ribeiro, desistisse 

da palavra, ocupou, a tribuna, o Vereador Marcos Antônio 

Franco. Com a palavra, o orador Vereador Marcos Antônio 

Franco. “Boa noite, primeiramente ao nosso Deus e nosso 

senhor Jesus Cristo, aos vereadores e a presidente desta Casa, 

vou ser bem breve. Hoje, quero dizer vereadores, prefeitos, 

senadores, deputados federais e estaduais, principalmente, 

esse vereador “meio boca” João Dória, e ao nosso presidente. 

É muito fácil, falar para pessoas ficarem em casa. Na primeira 

gestão, nunca atrasou meu salário de vereador, principalmente 

o meu cargo de motorista, muitos coitados saem de casa para 

carpir um terreno, para ter o que comer no outro dia. Não 

fazer, igual essa vereadora, de Mogi Guaçu, que tumultuou a 

população, foram todos no mercado, que nem “bando de 

loucos”. Um colega meu, que trabalha de motorista comigo, 

não estava entendendo nada, e vai lá contamina todo mundo e 

depois fica dentro de casa, aí sim, Doutora Lúcia, vai lotar os 

hospitais. Então, políticos corruptos, “canalhas” e 

“vagabundos”, mal respeitam a população de Mogi Mirim. 

Agora, na campanha de vereador para prefeito, estavam todos 

nas ruas, e depois que passou, vem com essa história de 

lockdown. Prestem atenção, políticos “canalhas”, 

“vagabundos” e corruptos, que roubam dinheiro do povo. Para 

mim, não tem moral de ser chamado de Nobre. Só tem moral 

comigo, quem anda direito com o povo, desculpa a todos, 

tenha boa noite. ” Com a palavra, o Vereador Marcos Paulo 

Cegatti. “Boa noite, a todos. Como vocês já sabem, dou aula 

de inglês, mas vou usar uma expressão bem legal, em francês, 

que se chama “A la vontê”, é muito ruim. Não sou contra 

mercados, os comerciantes e a ninguém que trabalha e faça o 

seu negócio, porém o mercado está lotado de crianças sem 

máscaras, se continuarmos assim, chegaremos na situação 

igual da cidade de Mogi Guaçu, como o Mogi Mirim está 

chegando. Ou seja, não adianta colocar 05 (cinco) ou 06 (seis) 

pessoas na família, para irem ao mercado, tem que colocar 

restrição de pessoas. Um munícipe, me informou, que essa 
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semana foi a uma loja e ao invés de ter álcool em gel, possuía 

gel de cabelo. Poxa, fiscalização, vamos lá pessoal. Não 

adianta uma parte da população, fazer o correto, sendo que os 

restantes praticam o errado, e paguem pelos erros dos outros. 

Então, estou indignado com a situação hoje, porque é muito 

simples colocar a culpa em alguém, mas, a culpa é da 

população, de quem administra, quem tem negócio e de quem 

é comerciante também. Sejam profissionais e corretos, não 

sejam corruptos como foi colocado aqui, não sejam sujos em 

enganar a tua população, pois a roupa está cara, sapato e 

comida, só que, se chegarem em tua loja e ter gel de cabelo, 

pelo amor de Deus, por favor denunciem população, e 

chamem a polícia. É ridículo, chegar num lugar, e não ter 

álcool em gel para a população. Portanto, esse “A la vontê”, é 

a vontade, que restringem mais a nossa cidade, é isso que 

peço. Não é, somente uma situação, não há necessidade de a 

família toda ir ao mercado, fiquem em casa pessoal. Para que 

levar criança no mercado? Não tem com quem deixar? Tem 

telefone, o mercado entrega na sua residência. Não tem como 

fazer a compra? Tenta procurar uma pessoa que te ajude, pois 

todos estão na mesma situação. Muito obrigado, e boa noite. É 

essa minha indignação, fiquem em casa, só que por favor 

população, denunciem. Obrigado”. Com a palavra, o Vereador 

Orivaldo Aparecido Magalhães. “ Não falaria nada, Senhora 

Presidente, porém, mudei de ideia. Quero falar, para os 

vereadores presentes, as minhas pretensões políticas. Não 

tenho. Minha grande vontade, era fazer o que fiz ontem, o dia 

inteiro. Fiquei na enxada capinando, mexendo com meus 

bichos e com minhas coisas. Tive 497 (quatrocentos e setenta 

e nove) votos, não estou preocupado com ninguém aqui, se 

chegarem e falarem mal de mim, ou falarem que eu disse 

alguma coisa para alguém. Para não falar um palavrão, estou 

prosseguindo. Só, que não tenho vaidade, pois de onde vim, 

não é necessário ter vaidade. Meu pai, é motorista, ele é 

aposentado e tem até 4º (quarta) série, de escolaridade. Me 

formei, em direito e em outras coisas, corri atrás. E, não fico 

preocupado, com nenhum vereador presente, que falou, para 
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outros professores, que eu comentei “pingar”, quem ouviu, 

sabe o que eu quis dizer. Trouxe aqui, o que pessoal da área 

particular, que falou para mim, no dia que teve a reunião. 

Pouco me importa, aliás fiz uma campanha agora na última 

eleição, andei um pouco nas ruas, e não estou querendo ser 

deputado federal, ou presidente, apenas quero terminar os 

meus próximos meses de vereador, e “tocar” a minha vida. 

Então, senhora presidente, ouvi uns “burburinhos” na hora 

que estava comentando, e não estou preocupado com isso, 

pois, o povo brasileiro começará a entender que só através de 

exigirem seus direitos, o país vai mudar. Porque, hoje 

esperavam que eu ficasse do lado dos representantes da 

Elektro, escutando eles falarem, e ficar dizendo, que vai ficar 

tudo bem. Sempre acontece isso, quando chamam as pessoas 

para virem aqui. Não, nós vamos, de cabeça com essa gente, 

porque, sei que a malha elétrica de Mogi Mirim, está toda 

escangalhada, a senhora viu a fotografia que lhe mostrei. 

Vamos atrás disso, e vamos ser aquilo que sempre fiz em 

minha vida inteira, ser eficaz. Obrigado”. Ato contínuo, a 

Senhora Presidente da Câmara, Vereadora Sonia Regina 

Rodrigues, solicitou ao 1º Vice-Presidente, Vereador Geraldo 

Vicente Bertanha, que ocupasse a direção dos trabalhos. O 

Senhor 1º Vice-Presidente ocupou a direção da Mesa e 

facultou o uso da palavra à Vereadora Sonia Regina 

Rodrigues. Com a palavra, Sra. Presidente Sonia Regina 

Rodrigues. “Boa noite, vereadores e público que está em casa. 

Minha palavra hoje aqui, teria muitos assuntos, porém, o 

tempo é curto, e quero resumir com uma indignação minha. 

Há mais ou menos 15 (quinze) dias, fui procurada por uma 

mulher de 58 (cinquenta e oito) anos, moradora de Mogi 

Mirim, no dia 29 de dezembro, que constatou câncer de 

mama, precisando urgentemente de uma cirurgia de remoção 

da mama. É nossa responsabilidade, essa cirurgia em nossa 

região, em Mogi Guaçu, da Santa Casa. Acho, que não preciso 

falar muito dessa cidade, vocês têm consciência do que 

aconteceu. Todas as cirurgias de câncer, estavam suspensas. 

Agora, pergunto a vocês, como que suspendem cirurgia de 
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câncer? Sabermos, que existe uma lei, que determina o prazo 

máximo para ser realizado essa cirurgia. Nessa sexta-feira, 

conversei com ela e soube através da família, que eles fizeram 

um financiamento e pagaram a cirurgia. Não entendo muito 

bem, Dra. Lucia, mas, ela me disse que a cirurgia era para ser 

da mama e atingiu até o braço, não entendo, mas diz que foi 

feito algo maior do que era necessário. Fiquei muito chateada 

com isso, pois tem casos não vão chegar até nós, e tem 

pessoas, que não vão conseguir fazer financiamento particular 

de uma cirurgia dessas. Estamos preocupados com a COVID, 

com toda certeza, entendo que a consequência da cirurgia 

dessa mulher não foi possível na rede pública, é consequência 

que a COVID está ocasionando na saúde. Fico muito 

entristecida, e espero que vocês reflitam sobre isso e o público 

em casa, para aqueles não tem necessidade de estar na rua, 

que realmente se recolham, ajudem aquele não pode ficar em 

casa. Boa noite”. Novamente, na direção dos trabalhos, a Sra. 

Presidente Vereadora Sonia Regina Rodrigues, facultou o uso 

da palavra ao Vereador Tiago César Costa. Com a palavra, o 

orador Vereador Tiago César Costa. “Boa noite, a todos. Hoje, 

fiz um oficio ao Senhor Prefeito Paulo Silva, colocando essa 

questão da compra de vacinas pelo o município de Mogi 

Mirim. Foi protocolado, a ele, inclusive com valores 

apresentados aqui, superávit R$ 33.000.000,00 (trinta e três 

milhões) de reais, sobra da COVID do recurso federal. Para 

Covid-19, quase R$ 3.000.000,00 (três milhões) de reais, de 

desvinculação da Receita CIP – Câmara Interbancária de 

Pagamentos, desde o começo da arrecadação, e mais R$ 

9.000.000,00 (nove milhões) de reais. Então, é sinal que 

temos dinheiro em caixa. Encaminhando também, uma 

minuta, da Frente Nacional de Prefeitos, onde é colocado o 

que é preciso fazer para união desses Executivos, e criação de 

um consorcio municipal, para compra especifica dessa vacina 

que precisamos no município. Decisão do STF – Supremo 

Tribunal Federal, há 05 dias legalizando essa operação, os 

municípios podem sim comprar vacinas, e parar com esse 

negócio, de culpar o Governador João Dória, e o Presidente 
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Jair Bolsonaro. Vamos prefeitos, nos unirmos e fazermos a 

mesma coisa, buscar a compra da vacina, é a salvação para o 

nosso povo e o nosso comércio local. Comentei, com o 

vereador Dr. Fernando, em Mogi Guaçu, que está 

encabeçando essa luta. Falei, com a vereadora também, de São 

João Boa Vista, que está encabeçando a mesma luta. Espero, 

que com isso, nós juntos, possamos ter verbas e recursos 

suficientes, para acabarmos com esse negócio de “lockdown”, 

pois ninguém aguenta mais. E se, temos recursos financeiros 

em caixa, temos sim, que comprar vacinas e imunizar o povo 

mogimiriano. Está tudo documentado, detalhado com valores 

e receitas de onde sairá, e como será feito com os documentos 

oficiais da prefeitura. Chegou a hora, senhor prefeito, vamos 

movimentar a vacina para todos os mogimirianos”. Com a 

palavra, o orador Vereador Ademir Souza Floretti Junior. 

“Boa noite, a todos, senhora presidente, Mesa, nobres Pares, 

público presente, assessores e mogimiranos, que nos 

acompanham pelas redes sociais. Senhora presidente, hoje, o 

Governador do Estado, no início da tarde, editou, mas não 

publicou ainda, que seja publicado no Diário Oficial de 

amanhã, um decreto relatando sobre a atividade religiosa, que 

foi reconhecida pelo nosso governador, como essencial. 

Sabemos, que momentos como esse, que estamos vivendo, a 

fé é fundamental, e não falo aqui de religião ou de igrejas, falo 

da fé. A fé, que cada um possui dentro de si mesmo, ela é 

fundamental, para que cada de nós enfrente nossos problemas 

e nossas dificuldades. Fiz questão, de ressaltar esse decreto 

presidente, porque tramita nesta Casa, um Projeto de Lei, de 

minha autoria, que será apreciado em breve pelo plenário. 

Então, é muito importante, nobres vereadores, que sabiam que 

estamos seguindo uma linha dentro da legalidade, dentro da 

constituição da constitucionalidade, e o governador já 

reconheceu, assim como 15 (quinze) estados, senhora 

presidente, que já fizeram um Projeto de Lei, ou tramita 

Projetos de Leis, fora das cidades capitais e interiores. 

Portanto, deixo essa mensagem para todos, quero dizer que 

nosso projeto não tem intuito de estabelecer regras, e que nem 
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um templo religioso, está acima dos órgãos competentes que 

fiscalizam e órgãos sanitários. Todos devem se cuidar e seguir 

regras de combate à pandemia. Era isso, que gostaria de falar, 

desejo a todos uma excelente semana, e que Deus nos 

abençoe. Obrigado”. Com a palavra, o orador Vereador 

Alexandre Cintra. “Saudações já feitas. Só queria deixar dois 

recados, primeiro a justificativa do Victor Hugo. Dessa vez, 

ele agiu com mais responsabilidade, entrou em contato 

comigo pelo WhatsApp, e me enviou um oficio 

antecipadamente. Então, em conversa, ele me explicou que 

inclusive hoje, estava fazendo o teste, pois, estava com 

suspeita de coronavírus, mas, não sabia o resultando ainda. 

Ele vai ser novamente reconvocado, vou entrar com um novo 

requerimento, reiterando aquele, para o dia 22 (vinte e dois), 

seria dia 15, mas eu sei que a Dona Luzia pediu convocação 

dos secretários. Portanto, no dia 22 (vinte e dois) o Victor 

Hugo vai estar aqui. E Tiago, acredito que até lá você tenha 

em suas mãos as informações que você solicitou sobre o 

transporte coletivo, para podemos fazer um encontro muito 

legal, espero que até lá você obtenha as informações. O 

segundo ponto, na audiência pública, em conversa com a 

presidente, alinhamos na segunda feira passada, a audiência 

pública, que vai seguir exatamente o formato sanitário de 

protocolo no dia da posse, exatamente só apenas 40 (quarenta) 

lugares, se vier vereador, o assessor não pode vir. Temos 40 

(quarenta) convidados, o assessor vindo, o vereador, por 

gentileza fica em casa acompanhando pelas redes sociais, e 

detalhe, teve uma alteração, seria às 19h00, passamos para às 

18h30 e vai ser até às 20h00, nada mais que isso. Conto com a 

presença de todos. Muito obrigado”. Com a palavra, o orador 

Vereador Cinoê Duzo. “Boa noite, senhores e senhoras 

vereadores. Temos pouco tempo, serei rápido e breve, peço 

atenção de todos. Mostrarei a vocês um breve áudio: “Não 

posso interferir, na decisão do governo de estado, mais, as 

escolas particulares que visitei, algumas delas, estão 

extremamente preparadas para o retorno, desde outubro do 

ano passado. Compraram equipamentos, todos foram 
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treinados e contrataram consultorias médicas que os 

orientaram. As escolas particulares, não têm transporte 

coletivo, geralmente não tem merenda escolar, os prédios são 

novos, em ótimo estado e são classes com menos alunos, 

então, a situação delas, são bem diferentes das outras”. Essa 

foi a fala do senhor prefeito municipal, no dia 19 de janeiro, 

dizendo, que as escolas particulares estavam praticamente 

isentas ao COVID- 19. Na semana passada, isso caiu por terra, 

pois duas escolas particulares apresentaram o problema da 

Covid-19. Se as escolas particulares, como o senhor prefeito 

disse, que tinham todos os recursos e estavam quase imunes, 

apresentaram problemas, imaginem as escolas estaduais. As 

Prefeituras, podem retornar às aulas em março, antes do 

Conselho de Educação vota contra aulas. Voltando ao Jornal 

da Comarca, dia 20 de fevereiro, a prefeitura pode retomar às 

aulas em março, mais vão aguardar o Conselho. Chega a 

resposta, do Conselho da Educação, que vota contra, e as 

aulas presenciais não retornarão. Qual a diferença da escola 

particular, e a escola estadual, que estão com aulas 

presenciais, sendo que as escolas municipais não? Escola é 

escola, tem que fechar todas. Pode esperar, que casos de 

Covid-19 oficiais, não estão sendo divulgados, tem professor, 

que infelizmente voltou para Deus. Vacina para os 

professores, se a escola é essencial, vacina aos professores 

para ontem”. Com a palavra, o orador Vereador Dirceu da 

Silva Paulino. “Boa noite, presidente, membros da Mesa, 

vereadores, público presente e internautas. Bom, dois 

assuntos. Primeiro, em conversas com o prefeito no gabinete 

hoje, ele é muito sensível, realmente, a indicação do vereador 

Tiago César Costa, é óbvio, que existe sim dinheiro, mas 

também existem as dívidas, e esse é um grande problema. Vou 

dizer apenas de umas partes desse dinheiro, que está em caixa, 

são os R$ 3.000.000,00 (três milhões) de reais, que sobraram 

do ano passado, do que foi investido pela administração 

passada no Covid-19. Esses R$ 3.000.000,00 (três milhões) de 

reais, estão sendo usados no COVID, na Santa Casa, porque o 

hospital, como todos sabem, muitos defenderam, muitos 
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fizeram vídeos, tiraram fotos, publicaram na internet durante a 

campanha e sabe das dificuldades da Santa Casa. Portanto, 

esse dinheiro está sendo usado lá, e pior, durante alguns meses 

o governo federal não repassou, acredito que todos os 

vereadores sabem, que todo dinheiro colocado na Santa Casa, 

tem de ser tomado com muito cuidado, pois tem um bloqueio 

judicial, creio que o vereador Tiago César Costa, que é 

advogado, sabe, que quando cai, é perigoso que os bancos 

tomem, então, é muito delicado isso. O prefeito, óbvio, vai 

analisar a situação, e também tem a parte jurídica. Sabe-se, 

que teve o voto, só que tem de ser analisado algumas coisas. 

Dentro desse voto, fica claro, que a compra pelos os 

municípios também dependem da ineficácia da cobertura, do 

governo federal e estadual, e isso está no voto do ministro, 

não sou eu que estou falando. Então, tudo vai ser analisado e o 

prefeito, que é médico, a vice-prefeita, que é médica, é claro 

que eles vão analisar com todo cuidado, sempre pensando no 

bem-estar da cidade, dentro da possibilidade, que o Executivo 

e o prefeito tem. Boa noite”. Com a palavra, o orador 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha. “Cumprimentando, a 

senhora presidente, vereadores presentes, público presente e 

quem está em casa. Apenas, vim para dar um recado. Hoje, 

apresentei uma indicação, solicitando, que a prefeitura volte a 

apresentar aquela prestação de serviço de todos os dias, que 

apresentou até o final do ano em relação a Covid-19. Acabei 

de receber, agora a noite, do líder do governo, o Vereador 

Dirceu da Silva Paulino, que a prefeitura voltará a apresentar 

o programa amanhã às 16h30, de segunda à sexta-feira, no 

canal da prefeitura, ou seja, nas redes sociais da prefeitura. 

Para, que, possamos acompanhar como é que está a cidade 

pelas pessoas responsáveis, pelos médicos, principalmente, 

pela Secretaria de Saúde, como está o acompanhamento do 

Covid-19, em Mogi Mirim. Agradeço ao vereador Dirceu, que 

passou o comunicado mim. Fiz uma indicação hoje, senhora 

presidente, mas veio a informação, de que, amanhã às 16h30, 

de segunda à sexta-feira, nas redes sociais da prefeitura. 

Muito obrigado, senhores”. 
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Como não houvesse mais oradores inscritos para falar 

em “Explicação Pessoal”, a Sra. Presidente determinou fosse 

guardado um respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo 

pensamento do senhor. Não havendo moções de pesares, a 

Presidente Sônia Regina Rodrigues, deu continuidade à 

sessão.  

 

Nada mais a se 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 20h00 do que, para constar, determinou a lavratura da 

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

aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 
 


