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         ATA DA SÉTIMA (7ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares. 

 

 

Aos dez dias do mês de maio 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 Sétima (7ª) 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 maio de 2021.  Às 18h38, 

feita a primeira chamada nominal dos Srs. Vereadores pelo 1º 

Secretário, nos termos do disposto no Artigo 109, da 

Resolução nº 276, de 2010 (Regimento Interno vigente) e se 

constatando haver número legal para o início dos trabalhos, 

conforme dispõe o Artigo 106, da já citada Resolução, eis que 

se encontravam presentes os Srs. Vereadores: Ademir Souza 

Floretti Junior (01), Alexandre Cintra (02), Cinoê Duzo (03), 

Dirceu da Silva Paulino (04), Geraldo Vicente Bertanha (05), 

João Victor Coutinho Gasparini (06), Joelma Franco da Cunha 

(07), Lúcia Maria Ferreira Tenório (08), Luís Roberto Tavares 

(09), Luzia Cristina Cortes Nogueira (10), Mara Cristina 

Choquetta (11), Márcio Evandro Ribeiro (12), Marcos 

Antônio Franco (13), Marcos Paulo Cegatti (14), Orivaldo 

Aparecido Magalhães (15), Sonia Regina Rodrigues (16) e 

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

assinaturas apostas na Folha de Presença - Registro de 

Comparecimentos e Faltas dos Srs. Vereadores às Sessões da 

Câmara, anexa ao final da presente ata, a Sra. Presidente deu 

por iniciados os trabalhos da presente sessão. Posto isto, 

conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 106, da 

citada Resolução, convidou o Vereador Cinoê Duzo para que 
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procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.  

Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte 

reservada ao "EXPEDIENTE", a Sra.  Presidente submeteu à 

apreciação do Plenário a ata da sexta (6º), sétima (7º) e oitava 

(8º) sessão extraordinária e da sexta (6º) sessão ordinária, 

realizadas em 15 de abril de 2021 e três de maio 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 56 de 2021, 

de autoria da Vereadora Presidente Sonia Regina Rodrigues, 

“institui no Calendário Oficial do Município de Mogi Mirim, 

o mês “ABRIL LARANJA”, dedicado à campanha de 

prevenção da crueldade contra animais, e dá outras 

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

Projeto de Lei nº 57 de 2021, de autoria da Vereadora 

Presidente Sonia Regina Rodrigues, “institui o Serviço de 

Disque Denúncia de Violência contra crianças e adolescentes, 

no âmbito do Município de Mogi Mirim, e dá outras 

providências”; (ao exame das Comissões Permanentes). 3. 

Projeto de Lei nº 59 de 2021, de autoria da Vereadora 

Presidente Sonia Regina Rodrigues, “institui e inclui no 

Calendário Oficial do Município de Mogi Mirim, a “Semana 

Municipal da Criatividade e Inovação”, e dá outras 

providências”; (ao exame das Comissões Permanentes).  4. 

Projeto de Lei nº 60 de 2021, de autoria da Vereadora Joelma 

Franco da Cunha, “autoriza o Poder Executivo a criar o 

“Programa Saúde Itinerante (móvel) – Prevenção e 

Tratamento – Covid-19” no Município de Mogi Mirim e dá 

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

5. Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de 

Mogi Mirim, referente ao mês de abril de 2021; (à Comissão 

de Finanças e Orçamento). 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 170/2021 - 
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Assunto: REQUEIRO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

QUE ENVIE A ESTA CASA CÓPIA DO CRONOGRAMA 

DE LIMPEZA A SER FEITO NAS ESCOLAS E CRECHES 

DO MUNICÍPIO. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES 

Requerimento No 171/2021 - Assunto: Requer informações 

acerca do andamento do Convênio Parceria CEF n.o 0060/20 

firmado com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU em 25/06/2020, 

em especial a indicação de nova área para viabilização do 

projeto habitacional. Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO 

GASPARINI Requerimento No 172/2021 - Assunto: Requer 

informações sobre os valores recebidos pelo Município 

através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

(PNATE) nos anos de 2020 e 2021 e como foram utilizados os 

recursos Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI 

Requerimento No 173/2021 - Assunto: REQUER, AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

DOUTOR PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, QUE JUNTO À 

SECRETARIA COMPETENTE, INFORMAÇÕES A 

RESPEITO DA OPERAÇÃO “TAPA BURACOS” 

REALIZADA NA AVENIDA 22 DE OUTUBRO. Autoria: 

SONIA REGINA RODRIGUES Requerimento No 175/2021 - 

Assunto: REQUEIRO AO EXMO PREFEITO MUNICIPAL, 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE QUE ENCAMINHE A ESTE 

VEREADOR, ESTUDO DE VIABILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 

HABITACIONAL NESTA MUNICIPALIDADE. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA Requerimento No 176/2021 - 

Assunto: REQUEIRO AO EXMO PREFEITO MUNICIPAL, 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE QUE ENCAMINHE A ESTE 

VEREADOR, RELATÓRIO DE ANDAMENTO DAS 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS 10 (DEZ) UNIDADES 

HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL CONFORME 

LEI No 6.077/2019. Autoria: ALEXANDRE CINTRA 

Requerimento No 177/2021 - Assunto: Requeiro a 
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convocação do Diretor Técnico da UPA, Dr. Daniel Duarte da 

Conceição Miranda para comparecer à Sessão de Câmara do 

dia 07 de junho de 2021 às 18:30 hs para prestar 

esclarecimentos sobre a Unidade de Pronto Atendimento de 

Mogi Mirim. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Requerimento 

No 178/2021 - Assunto: REQUEIRO À EMPRESA 

ELEKTRO QUE REALIZE PODA DE ARVORE 

LOCALIZADA NA RUA JOÃO BARON, PROXIMO AO 

NÚMERO 578, NO JARDIM DO LAGO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES Requerimento No 179/2021 - 

Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, INFORMAÇÕES 

REFERENTES AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. Autoria: 

MARCOS PAULO CEGATTI Requerimento No 180/2021 - 

Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, JUNTAMENTE COM A 

SECRETARIA COMPETENTE, QUAIS FORAM AS 

AÇÕES DA PREFEITURA REFERENTES AS AÇÕES DE 

MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO 

MUNICIPAL QUE FORAM FURTADAS E 

VANDALIZADAS NO PERÍODO QUE FICARAM 

FECHADAS. Autoria: MARCOS PAULO CEGATTI 

Requerimento No 181/2021 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Paulo Silva, por intermédio da secretaria competente, 

informações referentes aos cargos comissionados já 

exonerados, relatando data de admissão, data de demissão e 

valores pagos de janeiro de 2021 até o presente momento. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA Requerimento No 182/2021 

- Assunto: Requer Audiência Pública a ser realizada no dia 27 

de maio, às 9h00, no plenário da Câmara Municipal, para 

discutir questões relacionadas a repasses às entidades 

assistenciais do município, incluindo orçamento impositivo. 

Autoria: SONIA REGINA RODRIGUES Requerimento No 

183/2021 - Assunto: REQUEIRO AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA QUE 

PROVIDENCIE JUNTO À SECRETARIA COMPETENTE, 

INFORMAÇÕES SOBRE COLETA E TRATAMENTO DE 
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ESGOTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE MARTIM 

FRANCISCO Autoria: MARA CRISTINA CHOQUETTA. 

Na sequência, a Sra. Presidente deu por aprovadas, conforme 

deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES 

endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:  Indicação No 

451/2021 - Assunto: INDICA-SE AO EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, QUE 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, PROCEDA 

COM A ADESÃO AO PROGRAMA DO GOVERNO 

FEDERAL WI-FI BRASIL (GESAC), QUE LEVA SINAL 

DE INTERNET DE ALTA CONECTIVIDADE PARA 

INSTIUIÇÕES PÚBLICAS, UNIDADES ESCOLARES, 

POSTOS DE SAÚDE, ETC. Autoria: SONIA REGINA 

RODRIGUES Indicação No 452/2021 - Assunto: Indico ao 

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

através da Secretaria competente para que providencie 

atendimento presencial ou “on-line” de profissionais 

psicólogos para servidores públicos que estão trabalhando na 

“linha de frente” da pandemia Covid-19. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA Indicação No 453/2021 - Assunto: 

Indico ao Senhor Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e 

Silva que providencie junto a secretaria competente, a 

realização de estudos sobre a viabilidade de implantação de 

uma farmácia básica na unidade de saúde ESF – Sudeste – 

Piteiras. Autoria: MARA CRISTINA CHOQUETTA 

Indicação No 454/2021 - Assunto: Indico ao senhor Prefeito 

Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva que providencie junto 

a secretaria competente, a realização de estudos sobre a 

viabilidade de modificação do valor de passe/vale transporte 

dos servidores municipais da Secretaria de Saúde que prestam 

atendimento na zona rural do município. Autoria: MARA 

CRISTINA CHOQUETTA Indicação No 455/2021 - Assunto: 

INDICO A REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA 

SINALIZAÇÃO DE ACESSO E SAÍDA DOS BAIRROS 

PRÓXIMO AO CONDOMÍNIO MORRO VERMELHO 

PELA AVENIDA ATLÂNTICA. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES Indicação No 456/2021 - Assunto: INDICO A 
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REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 

PASSEIO PÚBLICO NA ÁREA VERDE LOCALIZADA NA 

AVENIDA ATLÂNTICA NO MORRO VERMELHO. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Indicação No 

457/2021 - Assunto: Indico ao senhor Prefeito Municipal Dr. 

Paulo de Oliveira e Silva que providencie junto a secretaria 

competente, a realização de estudos sobre a viabilidade de 

modificação das do tipo de lâmpadas de iluminação pública da 

Rua Silvestre Alves de Oliveira. Autoria: MARA CRISTINA 

CHOQUETTA. A seguir, a senhora Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes 

MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): 

Moção No 123/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM 

UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DE 

LEONOR LEMES DE MATTOS, OCORRIDO NO DIA 04 

DE MAIO DE 2021. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI 

JUNIOR Moção No 124/2021 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À NOVA 

DIRETORIA E MEMBROS DO CONSEG (CONSELHO 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE MOGI MIRIM), 

ELEITOS PARA O TRIÊNIO 2021/2023. Autoria: CINOÊ 

DUZO Moção No 125/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, 

COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO 

DO SENHOR DORIVAL ELÓI DE PAULA, OCORRIDO 

DIA 03 DE MAIO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA Moção No 126/2021 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DA SENHORA ESPERIA CASANOVA 

FREITAS ALMADA, A “DONA DORIANA” OCORRIDO 

DIA 02 DE MAIO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA Moção No 127/2021 - Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS Á SECRETARIA DE 

CULTURA E TURISMO DE MOGI MIRIM E AO ARTISTA 

DANILO CUNHA PELA “EXPOSIÇÃO – SER” NO 

CENTRO CULTURAL “LAURO MONTEIRO DE 

CARVALHO E SILVA” DE 08 DE MAIO A 12 DE JUNHO 

DE 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Moção No 
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128/2021 - Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇOES E 

APLAUSOS AO ATLETA CONRADO CORADI LINO E O 

COORDENADOR TÉCNICO RICARDO ANTONIO 

MARTINIANO, PELA PARTICIPAÇÃO NA SELETIVA 

OLIMPICA BRASILEIRA – TÓQUIO 2020 (2021). Autoria: 

DIRCEU DA SILVA PAULINO Moção No 129/2021 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM UM “MINUTO DE 

SILÊNCIO” PELO FALECIMENTO DO EX-VEREADOR 

DE MOGI GUAÇU ROBERTO SIMONI OCORRIDO NO 

DIA 6 DE MAIO DE 2021, EM MOGI GUAÇU. Autoria: 

LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO Moção No 130/2021 

- Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 

SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA SENHORA 

THEREZA DE JESUS DIAS, OCORRIDO DIA 06 DE MAIO 

DE 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA Moção No 

131/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR JOSÉ ANTONIO ROTTOLI, OCORRIDO DIA 07 

DE MAIO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA 

Moção No 132/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR COM 

UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DA 

SRA. CLAUDETE VIEIRA GASPARINI, AVÓ DO NOBRE 

VEREADOR JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI, 

OCORRIDO EM 03/05/2021 Autoria: MARA CRISTINA 

CHOQUETTA, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR 

Moção No 134/2021 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS aos profissionais da 

saúde em virtude da Lei Complementar de minha autoria que 

instituiu o diploma "Ana Néri". Autoria: SONIA REGINA 

RODRIGUES. A seguir, a Sra. Presidente colocou à 

disposição dos Srs. Vereadores a seguinte 

CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs. 231; 232; 233; 234, 

datados de 7 de maio de 2021 todos subscritos pelo Chefe de 

Gabinete do Prefeito Municipal, Állan Rodrigues Alves, 

respectivamente, respondendo a respeito da Indicação nº 

331/2021; Indicação nº 275/2021; Indicação nº 276/2021; 

Indicação nº 409/2021, desta Edilidade; (arquive-se, após dar 
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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. Para discorrer sobre a matéria, fez uso da 

palavra o Vereador João Victor Coutinho Gasparini. Iniciou, 

relembrando sobre a Lei histórica, que foi aprovada, referente 

ao auxílio municipal. Explanou, que isso foi um trabalho em 

conjunto dos vereadores e o Executivo, em prol do bem 

comum. Aclarou, que essa união não os exime de realizar 

ações fiscalizatórias. Informou, que em razão ao período de 

pandemia, abordou um tema referente a ampliação com cargos 

comissionados, pois a prefeitura respondeu que no primeiro 

trimestre, comparado com o do ano 2020, houve uma redução. 

Salientou, que se analisarmos a Lei nº 173, que rege essas 

despesas, veremos que no período de pandemia o Município 

necessita reduzir os cargos, com base na métrica de junho de 

2020. Finalizou, dizendo que em um momento crítico como 

esse, há a necessidade da priorização total dos gastos do 

Município, por meio de ações sociais, de saúde e educação, e 

defende que o Poder Legislativo deve estar sempre unido para 

o benefício da população mogimiriana. Em seguida, fez uso da 

palavra a Vereadora Joelma Franco da Cunha, que mencionou, 

que o Brasil, atualmente conta com número de óbitos de 

422.418 (quatrocentos de vinte e dois mil e quatrocentos e 

dezoito) pessoas. Aclarou, que no Município de Mogi Mirim, 

houveram 41 (quarenta e um) óbitos. Informou, que na última 

sessão da Câmara Municipal, nunca havia se deparado com 

tantas moções de pesares. Expressou, que já ouvimos falar a 

respeito da palavra “guerra”, e exemplificou que na guerra, 

muitas vezes não há recursos necessários para a batalha, mas 

existem ferramentas que podemos realizar para nos auxiliar 

enquanto estivermos guerreando. Comunicou que o SENAI – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e a FIESP – 

Federação das Indústrias de São Paulo, se uniram em um 

movimento de mobilização de aquisição de cilindros das 
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indústrias, porque havia um problema de ausência do tanque 

para o envasamento do oxigênio nos hospitais e UBSs – 

Unidades Básicas de Saúde. Articulou, que quando trouxe 

para a Casa o Projeto de Lei referente ao acolhimento precoce, 

está pensando em uma ferramenta que deve estar em 

disposição da população nas Unidades Básicas de Saúde. 

Questionou, sobre o porquê o uso do medicamento 

Ivermectina, que antes poderia ser usado em doenças virais, 

não é mais útil, e porquê o médico não pode fazer uso das 

ferramentas que entender serem pertinentes, para tentar salvar 

as pessoas. Concluiu, dizendo que o acolhimento precoce é 

uma luta a favor da população, e possibilitar que elas façam 

escolhas, dentro de um acompanhamento médico, para seu 

tratamento. Discursou, em seguida, a Vereadora Lúcia Maria 

Ferreira Tenório, proferindo uma notícia referente a saúde de 

Mogi Mirim, que terá a ESF – Estratégia Saúde da Família, 

“Dr. José Antonio Seixas Pereira, inaugurada. Explicou, que 

em uma conversa com o Prefeito Paulo Silva, ele disse que no 

dia 18, se tudo ocorrer bem, será a data da inauguração. A 

segunda notícia que a vereadora compartilhou, é que ela se 

colocou à disposição, e realizará na ESF um trabalho 

voluntário, atendendo ginecologia obstetrícia. Realizou um 

convite aos vereadores, para serem irmãos no Hospital Santa 

Casa, e disponibilizou um formulário para quem mostrou 

interesse em participar.  Neste ponto, fez uso da palavra o 

Vereador Luís Roberto Tavares. Dizendo a respeito do 

tratamento precoce, que tudo o vem para ajudar, deve ser 

somado, e que quando se trata a respeito de salvar vidas o 

vereador é favorável. Expressou, que acredita que por meio da 

vacinação e da liberação de vários segmentos e flexibilização, 

muitos começarão a dar menos importância a gravidade do 

Covid-19, e talvez surja uma terceira onda. Falou, a respeito 

da indicação que realizou na semana passada, solicitando para 

que a empresa que está no Parque Laranjeiras, realizando a 

obra das nove ruas, que façam de manhã, até as 12h00, e a 

tarde passe um caminhão pipa nas ruas, pois a prefeitura não 

pode colocar um caminhão na rua onde está sendo realizada a 
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obra. Solicitou, então, que a prefeitura passe o caminhão pipa 

nas 14 ruas, que ainda estão na fase 3.  Ressaltou, que realizou 

uma indicação no início do mandato, solicitando para que a 

prefeitura fizesse a poda da árvore na Avenida Santo Antônio.  

Finalizou, dizendo sobre o término do Projeto de Lei de sua 

autoria, que solicitará à prefeitura que faça doação de 

absorventes para as alunas das escolas de Mogi Mirim, pois 

isso reflete na higiene, e também a doação de absorventes para 

moradores de rua. Discursou, em seguida, a Vereadora Luzia 

Cristina Cortes Nogueira. Expressou, sobre o posicionamento 

da vereadora Joelma, que sempre esteve acompanhando a área 

da saúde, e o tratamento precoce é risco de vida, inclusive, a 

Organização Mundial da Saúde determinou para não realizar 

indicações. Aclarou, que o medicamento Ivermectina foi 

utilizado na época onde não haviam sido realizados estudos 

sobre o medicamento. Expôs, que na medicina veterinária, a 

medicação Ivermectina, deteriorou o fígado de alguns animais. 

Explanou, que assuntos referentes a saúde quem deve indicar 

são os médicos. A vereadora, pediu para a Presidente, para 

que ela possa trazer à Casa, a Doutora Priscila, que é 

referência em Mogi Mirim, na questão do Covid-19.  Colocou, 

que em todas as doenças há medicamentos que são favoráveis, 

ou não. Informou, que esteve em São Paulo falando com a 

Célia Leão, que é Secretária de Mobilidade, e Mogi mirim 

conseguirá muitos recursos para realizar alguns trabalhos, e 

recursos na área de empreendedorismo para os deficientes. 

Finalizou, dizendo que devemos ter responsabilidade com a 

vida de outros. Em seguida, fez uso da palavra a Vereadora 

Mara Cristina Choquetta, que comunicou que no fim de 

semana, esteve visitando o ESF – Estratégia de Saúde da 

Família, no bairro das Piteiras, que é um posto de saúde que 

atende os munícipes da área rural, e vistoriaram todas as 

estruturas e entenderam como funciona a rotina de trabalho 

dos colaboradores. Notificou, que na última semana deram 

continuidade as visitas as entidades assistenciais da cidade, e 

visitaram o Lar São Francisco, que está em boas condições e 

possui funcionários carinhosos, tratando os idosos com 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

11 

humanidade e amor. Parabenizou o Secretário de Cultura Luís 

Dalvo, e o Danilo cunha, pela “Exposição – Ser”, que está no 

centro cultural da cidade. Concluiu, dizendo que vacina e 

solidariedade salvam vidas. Neste ponto, fez uso da palavra o 

Vereador Marcos Paulo Cegatti. Esclareceu, que essa semana 

esteve em reunião com o Secretário de Obras Ernani, que tem 

sido participativo com relação ao cemitério que não possui 

mais lugares para novas covas. Advertiu, que há a 

possibilidade de a cidade poder disponibilizar um novo 

terreno, onde possa ser construído um novo cemitério. 

Agradeceu a área da saúde, sobre a explicação, pois tiveram 

grandes problemas relacionados com o agendamento das 

comorbidades dos que foram transplantados. Disse, a respeito 

dos munícipes que desejam a volta às aulas, e que concorda 

com esse posicionamento, mas a vacina deve ser para todos, 

para os professores, secretárias, merendeiras, faxineiras, etc. 

Sem vacina não há possibilidade do retorno às aulas 

presenciais. Ressaltou, que não concorda com a Vereadora 

Joelma Franco da Cunha, pois os vereadores devem realizar 

seu trabalho seriamente, sem implantar emendas que não 

contém análises críticas, nem financeiras. Em seguida, fez uso 

da palavra o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, que 

refletiu sobre as viagens que tem realizado e as empresas que 

visitou, e percebeu que hoje, atrair indústrias para as cidades é 

um grande negócio. Exemplificou, sobre a cidade de Extrema, 

que está recebendo muitas indústrias. Comentou, que em 

Mogi Mirim estão surgindo novas indústrias, porque estão 

com uma administração que recebe novos empreendimentos, 

pois a cidade deve gerar empregos. Notificou, que as empresas 

estão sentindo confiança em realizar doações para o 

município, e isso significa salvar vidas. Argumentou, que a 

maioria das empresas fornecem assistência médica particular, 

que “desafogará” o SUS – Sistema Único de Saúde, e 

proporcionará um melhor atendimento público. Informou, que 

tem dificuldade para lidar com as mortes que vem 

acontecendo, e acrescentou que por conta do tratamento 

precoce houve um aumento na fila de transplante de fígado. 
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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 a Vereadora Sonia Regina 

Rodrigues. Começou falando sobre uma Frente Parlamentar, 

que existe em Campinas – SP, ao qual a Presidente foi 

incluída, e a vista que realizou com eles resultou em uma 

conquista em Brasília de 14 leitos de UTI – Unidade de 

Tratamento Intensivo, calculado o valor de R$ 1.600,00 (mil e 

seiscentos reais) por dia, de cada um , dando um total de R$ 

22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais), totalizando 

R$ 672.000,00 (seiscentos de setenta e dois mil), e foi uma 

liberação graças a união dessa Frente Parlamentar. Aclarou, 

que foi realizada uma nova reunião, para levantar numa 

demanda em Mogi Mirim, e foi discutido junto à Frente 

Parlamentar, que batalharemos pelas cirurgias eletivas, pois 

muitos sofrem esperando por elas. Expôs, que há mais de 600 

(seiscentas) pessoas aguardando na fila para realizar cirurgias 

ortopédicas. Informou, que vão levar em consideração o 

Projeto de Habitação em Mogi mirim, pois há muito tempo a 

população vem requerendo isso. A vereadora, também disse a 

respeito da segurança pública, pois o sistema de 

monitoramento da cidade é fraco e necessita de ampliação. 

Aclarou, sobre outra reunião que participou com as diretoras 

das escolas de Mogi Mirim, que estão preocupadas com a 

vacinação, pois não atingiu a todos os funcionários, e ainda 

não tiveram acesso a segunda dose, e informaram também 

sobre a falta de funcionários, e com a volta às aulas a 

higienização deve ser ampliada, portanto, não pode haver falta 

de funcionários. Agradeceu ao Vereador Magalhães, que 

trouxe álcool em gel para todos, e agradeceu de forma especial 

os agentes da enfermagem que se tornaram os heróis do 

mundo. Novamente, na direção dos trabalhos, a Sra. 

Presidente Vereadora Sonia Regina Rodrigues, facultou o uso 

da palavra ao Vereador Tiago César Costa. Comentou, que 

não sabe o que vem acontecendo com o setor de comunicação 
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da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, pois está havendo 

alguns erros desnecessários, no sentido da transparência. 

Exemplificou, sobre a futura locação do prédio da saúde, onde 

a prefeitura, para alugar o prédio, desmentiu a matéria do 

jornal Popular, e após, a prefeitura emite uma nota no jornal 

Oficial do Município, a respeito da ratificação do processo 

para a locação do local, e não se encontra respostas sobre isso 

no portal. O vereador disse que irá aguardar e pedir os 

cálculos a serem elaborados do governo passado, para o atual, 

para ter o documento em mãos, pois a própria imprensa tem 

divulgado que foi descumprida a lei, baseada no portal 

transparência, e esse portal está parecendo algo obscuro, onde 

não há informações atualizadas. Explicou, que há algo errado 

na saúde de Mogi Mirim, pois não podemos fechar os olhos 

para as falhas de atendimento. Em seguida, fez uso da palavra 

o Vereador Ademir Souza Floretti Junior, que exaltou a Lei nº 

3.678/2002, de autoria da Ex-Vereadora Maria Helena 

Scudeler de Barros, que instituiu no município o dia do 

trabalhador da saúde. Parabenizou todos os profissionais de 

saúde, que estão colocando suas vidas em risco para tentar 

salvar a população. Pronunciou, que está frequentando as 

UBSs – Unidades Básicas de Saúde, em dias de vacinação, e 

percebeu o empenho dos profissionais da saúde, e nesse 

sábado foram vacinadas 2.336 (dois mil trezentos e trinta e 

seis) pessoas. Agradeceu aos Vereadores que votaram em seu 

Projeto de Lei nº 3/2021. Discursou, em seguida, o Vereador 

Alexandre Cintra. Iniciou, prestando contas a respeito do mês 

de novembro do ano passado, onde receberam o Deputado 

Federal Carlos Sampaio, pois ele recebeu o título de cidadão 

mogimiriano, e nesse encontro três entidades estiveram 

presentes, para a solicitação de recursos. No início do ano, o 

vereador recebeu a notícia que o Deputado Federal conseguiu 

o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 

para as três entidades. Agradeceu, ao Carlos Sampaio por ter 

estendido a mão para o município. Salientou, que existe um 

problema sério do recurso federal chegar, e como chegar nas 

entidades para fazerem uso disso. Falou, que com a mudança 
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de governo, muda-se tudo, e precisa cadastrar um novo gestor 

pleno e o gestor da secretaria. O orador percebeu então, que 

está faltando capacitação, porque as secretarias não possuem 

ferramentas para dar continuidade, acompanhar e monitorar 

esses recursos. Agradeceu, a administração municipal do 

Prefeito Paulo Silva, através do Gerente e Coordenador da 

Secretaria de Governo, José Eduardo, que foi o responsável 

pelo cuidado dos recursos e da transparência, pois as 

entidades necessitam de capacitação. Neste ponto, fez uso da 

palavra o Vereador Cinoê Duzo. Defendeu, que sem vacina 

para todos, se referindo a área da educação, sem volta às 

aulas. Questionou, que se a escola é o local mais seguro, por 

que não vão todos para lá? Informou, que infelizmente, 

começaram a ser notificados casos envolvendo todas as faixas 

etárias. Exemplificou, que na escola em que leciona, entre o 

corpo de professores, apenas três foram vacinados. Reafirmou, 

que o ano letivo é possível de ser recuperado, mas vidas não. 

Aclarou, que os professores estão trabalhando muito durante a 

pandemia, e que ensinar exige uma grande responsabilidade, 

portanto, deve haver respeito pelas nossas vidas. Finalizou, 

realizando agradecimentos a todos os profissionais da área da 

saúde. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Dirceu da 

Silva Paulino, que estava decepcionado em relação ao vídeo 

da Vereadora Joelma Franco da Cunha, pois achou o vídeo 

desrespeitoso por induzir a população a ter uma consciência 

errada dos atos que estão realizando. O vereador fez a leitura 

das seguintes palavras ditas no vídeo, pela Vereadora Joelma 

Franco da Cunha: “eu acabei levando uma porrada, uma surra 

na Câmara Municipal. Perdi uma votação de 15 a 1, tentando 

brigar por vocês”. O orador, disse que achou o vídeo 

populista, porque quando a vereadora diz que brigou por eles, 

ela coloca que todos os vereadores são contra os 

desempregados. Salientou, que os vereadores foram contra a 

emenda, porque havia uma falha, e ela teria que ser 

modificativa. Aclarou, que a Casa de Leis influencia a vida de 

mais de 90.000 (noventa mil) pessoas lá fora, e que uma 

emenda importante, como a da Vereadora Joelma Franco da 
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Cunha, deveria ter sido discutida. O vereador deixou claro que 

durante sua vereança não admitirá populismo. Durante o 

discurso do Vereador Dirceu da Silva Paulino, a Vereadora 

Joelma Franco da Cunha o interrompeu, e foi advertida pela 

Presidente Sonia Regina Rodrigues.  Discursou, em seguida, o 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha. Iniciou, pedindo para 

que o Secretário de Serviços Municipais se atentasse para a 

situação que encontramos em Mogi Mirim, como o mato alto 

na cidade toda. Pediu também, para o Secretário de Esportes, a 

abertura do local de caminhada. Explanou, que durante seus 

dois mandatos, aprendeu que o que se decide na Câmara 

Municipal, se mantém ali, e por isso, não se deve criar 

inimizades na política. Pronunciou, que quando foi líder de 

governo, viu claramente que todos os Projetos de Leis são 

discutidos, e quando não concordamos com algo desse 

Projeto, apresentamos emendas, e que não é possível 

apresentar uma emenda, no dia que será discutido o Projeto de 

Lei, mal colocada, que inviabilizaria o Projeto. Durante o 

discurso do Vereador Geraldo Vicente Bertanha, a Vereadora 

Joelma Franco da Cunha o interrompeu, e novamente foi 

advertida pela Presidente Sonia Regina Rodrigues.                                   

Não havendo mais oradores inscritos, a Sra. Presidente 

suspendeu a Sessão às 20h24, 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: EM SEGUNDO TURNO 1. Projeto de 

Lei nº 03, de 2021, de autoria do Vereador Ademir Souza 

Floretti Junior, “estabelecendo o reconhecimento da atividade 

religiosa como essencial para a população do Município de 

Mogi Mirim em situações de crise oriundas de epidemias, 

pandemias, moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”; 

(posto a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Segundo 
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(2º) Turno, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 03/2021, do 

Vereador Ademir Souza Floretti Junior); (à sanção do Prefeito 

de Mogi Mirim). 2. Projeto de Lei nº 05, de 2021, de autoria 

do Vereador João Victor Coutinho Gasparini, “dispondo sobre 

a transparência dos atos administrativos, por meio da 

publicidade diária dos dados de saúde pública em situações de 

emergência ou calamidade pública decorrentes de epidemias”; 

(posto a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Segundo 

(2º) Turno, por unanimidade, o Projeto de Lei nº05/2021, do 

Vereador João Victor Coutinho Gasparini); (à sanção do 

Prefeito de Mogi Mirim). 3. Projeto de Lei nº 12, de 2021, de 

autoria dos Vereadores Cinoê Duzo, João Victor Coutinho 

Gasparini e Tiago Cesar Costa, “dispondo sobre a 

transparência das políticas públicas sociais de redução, 

isenção ou remissão em tributos e tarifas, por meio da 

publicidade dos programas oferecidos nos documentos de 

arrecadação”; (posto a votos, em sessão de hoje, a Câmara 

aprovou, Segundo (2º) Turno, por unanimidade, o Projeto de 

Lei nº 12/2021, dos Vereadores Cinoê Duzo, João Victor 

Coutinho Gasparini e Tiago César Costa); (à sanção do 

Prefeito de Mogi Mirim). EM PRIMEIRO TURNO 4. Projeto 

de Lei nº 18, de 2021, de autoria do Vereador João Victor 

Gasparini, “dispondo sobre a criação da Semana do 

Protagonismo Jovem no Município de Mogi Mirim e dá outras 

providências”. Pareceres das Comissões de Justiça e Redação; 

de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e 

de Finanças e Orçamento. Com 01 emenda modificativa da 

Comissão de Justiça e Redação. Para explanar sobre a matéria, 

fez uso da palavra o Vereador João Victor Coutinho 

Gasparini. Comunicou, que este Projeto de Lei é um marco 

simbólico a respeito da participação do jovem na sociedade de 

Mogi Mirim, oferecendo o protagonismo em todos os setores. 

Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha, que parabenizou o Vereador João Victor Coutinho 

Gasparini, pelo ímpeto no início do mandato. Comentou, que 

muitas vezes os vereadores criam Leis, e elas acabam sendo 

esquecidas. Exemplificou, que criou uma Lei chamada “Abril 
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Marrom”, para o cuidado oftálmico da população, porém ela 

foi esquecida. O vereador, novamente parabenizou a iniciativa 

do Vereador João Victor Coutinho Gasparini. Finalizou, 

dizendo ao vereador para que ele faça essa semana acontecer, 

pois sem os jovens o Brasil não tem futuro; (submetido a 

votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Primeiro (1º) 

Turno, por unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto 

de Lei Complementar nº 18/2021, do Vereador João Victor 

Coutinho Gasparini); (à Ordem do Dia da próxima sessão, 

para ser apreciado em Segundo (2º) turno). 5. Projeto de Lei nº 

20, de 2021, de autoria do Vereador João Victor Gasparini, 

“dispondo sobre a publicidade das informações levantadas e 

recebidas pela Ouvidoria Geral do Município e dá outras 

providências”. Pareceres das Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamentos. Para discorrer sobre a matéria, 

fez uso da palavra o Vereador João Victor Coutinho 

Gasparini. Agradeceu ao Vereador Geraldo Vicente Bertanha 

sobre as palavras utilizadas na fala anterior, e notificou que irá 

materializar o Projeto de Lei. Trouxe, em sessão, um 

documento referente ao primeiro apontamento que o Tribunal 

de contas realizou a respeito da administração do Prefeito 

Paulo Silva, e nesse apontamento foi colocada a necessidade 

de uma regulamentação maior a respeito da ouvidoria 

municipal. Discursou, em seguida, o Vereador Luís Roberto 

Tavares. Parabenizou o Vereador João Victor Gasparini pelo 

Projeto de Lei nº 20/2021. Aclarou, sobre cobrar a ação do 

Executivo para que faça a Lei valer. 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 a Vereadora Sonia Regina Rodrigues. Explicou, que 

acredita que o Projeto de Lei seja importante, pois muitos não 

sabem nem a função de uma ouvidoria, portanto, a Presidente 

crê que essa exposição fará com que muitas pessoas se 

manifestem e melhore a repartição pública; (submetido a 

votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Primeiro (1º) 
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Turno, por unanimidade dos vereadores presentes*, o Projeto 

de Lei Complementar nº 20/2021, do Vereador João Victor 

Coutinho Gasparini); (à Ordem do Dia da próxima sessão, 

para ser apreciado em Segundo (2º) turno). 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). Não 

havendo tempo hábil, a presidente solicitou para que não 

houvesse o momento reservado para a explicação pessoal. 

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  

 

Leonor Lemes de Mattos; 

Dorival Elói de Paula; 

Esperia Casanova Freitas Almada; 

Roberto Simoni; 

Thereza de Jesus Dias; 

José Antonio Rottoli;  

Claudete Vieira Gasparini; 

 

 

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 20h49 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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