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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA (12ª) SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

 

 

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares. 

 

 

Aos trinta e um 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 Décima Segunda (12ª) 

Sessão Extraordinária do Primeiro (1º) Ano da Décima Oitava 

(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Mogi Mirim, 

previamente programada e devidamente convocada nos termos 

do Edital de Convocação nº12, de 2021. Às 18h38, feita a 

primeira e única chamada nominal dos Srs. Vereadores pelo 1º 

Secretário, nos termos do disposto no Artigo 118, da 

Resolução nº 276, de 09 de novembro de 2010 (Regimento 

Interno vigente) e se constatando haver número legal para o 

início dos trabalhos, eis que se encontravam presentes os Srs. 

Vereadores: Ademir Souza Floretti Junior (01), Alexandre 

Cintra (02), Cinoê Duzo (03), Dirceu da Silva Paulino (04), 

João Victor Coutinho Gasparini (06), 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), e ausentes, 

Vereadores Geraldo Vicente Bertanha (05) e Joelma Franco da 

Cunha (07), conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas 

apostas à Folha de Presença - Registro de Comparecimentos e 

Faltas dos Srs. Vereadores às Sessões da Câmara, anexa ao 

final da presente ata, a Sr. Presidente deu por iniciados os 

trabalhos da presente Sessão. Posto isto, conforme o disposto 

no Parágrafo Único do Artigo 106, da já citada Resolução, 
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convidou o Vereador Marcos Antônio Franco para que 

procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Cumprida dita 

providência, a Sra. Presidente passou imediatamente à parte 

reservada à “ORDEM DO DIA”, EM TURNO ÚNICO “ex-

vi” do disposto no Artigo 188, combinado com o Artigo 

189 do Regimento Interno e §§ 1º e 2º. 1.Emenda à Redação 

Final nº 01, de autoria da Vereadora Luzia Cristina Cortes 

Nogueira, e outros, referente ao Projeto de Lei nº 62, de 2021, 

“alterando a redação final do § 1º e seus incisos, do Artigo 

3º”; (colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, 

Turno Único, por unanimidade, a Emenda à Redação Final nº 

01/2021, da Vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira, e 

outros); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). 2. Emenda à 

Redação Final nº 01, de autoria da Vereadora Luzia Cristina 

Cortes Nogueira, e outros, referente ao Projeto de Lei nº 45, 

de 2021, “alterando a redação final do Artigo 3º para Artigo 

2º, e renumeram-se os demais”; (colocado a votos, em sessão 

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

Emenda à Redação Final nº 01/2021, da Vereadora Luzia 

Cristina Cortes Nogueira, e outros); (à sanção do Prefeito de 

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

Sra. Presidente passou, em seguida, à parte dos trabalhos 

reservada à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme § 2º do 

Artigo 117 do Regimento Interno vigente, facultou a tribuna 

aos oradores regularmente inscritos. Para discursar sobre a 

matéria, fez uso da palavra o Vereador João Victor Coutinho 

Gasparini. Realizou ponderações, acerca de questões, como a 

sessão do espaço da Brinquedoteca Municipal, para abrigar o 

futuro Poupatempo. Informou, que a Brinquedoteca é um dos 

principais espaços pedagógicos e educacionais do município, 

e por isso não pode ser dispersado, e também por terem sido 

investidos recursos da Secretaria da Educação, então, não se 

pode desvirtuar esses investimentos. Explicou, que a 

construção de um Poupatempo, na área central do município, 

pode gerar congestionamentos. Outro apontamento que o 

vereador realizou, foi sobre o processo de imunização em 

Mogi Mirim, pois estão sendo vacinados os grupos que 
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possuem comorbidades, mas os hipertensos não estão sendo 

vacinados completamente, e não os vacinar é uma injustiça. 

Informou, que na última semana, foi anunciado para o 

vereador, que foram encaminhados R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) para obras de infraestrutura no Município. 

Finalizou, pontuando que é necessário que a brinquedoteca se 

mantenha onde está, pois precisa se manter como instrumento 

educacional, e que é essencial vacinarem todos os hipertensos. 

Discursou, em seguida, a Vereadora Lúcia Maria Ferreira 

Tenório. Explicou, que dia 31/05/2021 esteve no UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento, para verificar o 

funcionamento da unidade, pois no dia anterior houve um 

vendaval no Município de Mogi Mirim, mas que tudo estava 

sob controle. Ressaltou, que esteve falando sobre a ESF – 

Estratégia Saúde da Família, que teria uma data pré-agendada 

para o funcionamento, porém a empresa Elektro precisa 

realizar um serviço no local, então, realizando os ajustes 

necessários o locar será reinaugurado. Sobre a brinquedoteca, 

a vereadora informou que também havia realizado um 

requerimento para saber sobre a finalidade do local, porque é 

um lugar importante para as crianças e merece atenção. Em 

seguida, fez uso da palavra o Vereador Luís Roberto Tavares, 

que passou aos vereadores, que a luta para trazer o 

Poupatempo de Mogi Mirim começou aproximadamente no 

ano 2009, e em seguida solicitaram o Poupatempo móvel. 

Informou, que Secretário Civil disse que o Poupatempo só era 

necessário em cidades com 600 mil habitantes, mas o vereador 

visitou outras cidades, e felizmente foi aberto um Poupatempo 

no Município de Mogi Guaçu. Aclarou, que foi bem-sucedido 

o pedido de um Poupatempo na cidade, porém há o empasse 

do local, pois vários membros da educação estão preocupados, 

portanto, os vereadores devem refletir sobre isso para que seja 

feito o melhor para a educação mogimiriana, e não percam a 

oportunidade de agilizar a vinda do Poupatempo. Opinou, que 

um lugar ótimo seria o “Espaço Cidadão” do Município. 

Noticiou, que esteve visitando o Mogi Mirim II 

acompanhando o campo de futevôlei, onde está sendo feita 
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uma manutenção. Salientou, a respeito do vale-transporte, que 

foi devolvido nos meses de maio e abril, porém há a questão 

dos funcionários das empresas, empregadas domésticas, etc. O 

orador, disse que estão revendo a questão como um todo. 

Explicou, que realizaram uma representação no CDCOM, e 

fizeram o protocolo que chegou até o Procon, então, só estão 

aguardando a notificação. Discursou, em seguida, a Vereadora 

Luzia Cortes Nogueira. Relembrou, que o Poupatempo foi 

algo assinado recentemente, entre o Governo do Estado, 

mostrando as próximas cidades que serão agraciadas com essa 

unidade, mas ainda haverá um tempo de negociações, 

portanto, não é necessária tanta preocupação sobre o local 

ainda, porque não se sabe o que o Estado irá exigir. Ressaltou, 

que não estão pensando em trocar o espaço, e que o atual local 

da brinquedoteca não é seguro para as crianças, então, o que 

se discute é a descentralização da brinquedoteca, para haver 

mais qualidade. Noticiou, que as inscrições do curso 

profissionalizante para deficientes já estão abertas. Como os 

próximos oradores, Vereadores Márcio Evandro Ribeiro e 

Marcos Antônio Franco, desistissem da palavra, ocupou, a 

tribuna, o Vereador Marcos Paulo Cegatti, que agradeceu ao 

Secretário de Serviço Municipal Ernani Gragnanello, por ter 

atendido a dois pedidos da Câmara Municipal. Discursou, em 

seguida, o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. O 

vereador, trouxe ao conhecimento da população mogimiriana 

a situação do Parque das Laranjeiras, que está enfrentando 

dificuldades por não ter uma área comum, e se algum dia for 

necessária a construção de algum local relacionado com a 

educação ou a saúde, a prefeitura terá que pagar pela 

desapropriação da área. Salientou, que o proprietário de 

alguns lotes do Parque das Laranjeiras, o procurou, e 

informou que adquiriu 400 (quatrocentos lotes), onde 150 

(cento e cinquenta) deles foram bloqueados por um decreto da 

administração passada. Noticiou, que o cidadão está disposto 

a doar 48 (quarenta e oito) lotes para a Prefeitura de Mogi 

Mirim, mas que não foi possível negociar. Informou, que seria 

necessário o Município pagar a multa diária que possui, para 
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haver a possibilidade de resolver esses problemas. Ressaltou, 

que quando há um benefício para a população, o caso deve ser 

analisado cuidadosamente. Ato contínuo, a Senhora Presidente 

da Câmara, Vereadora Sonia Regina Rodrigues, solicitou ao 

2º Vice-Presidente, Vereador Dirceu da Silva Paulino, que 

ocupasse a direção dos trabalhos. O Senhor 2º Vice-Presidente 

ocupou a direção da Mesa e facultou o uso da palavra a 

Vereadora Sonia Regina Rodrigues. A Presidente, aclarou que 

a respeito da brinquedoteca, ela conversou com o Chefe de 

Gabinete e visitou o local. Salientou, que o não uso da 

brinquedoteca a deixou “abandonada” e em algumas partes 

houveram danificações. A oradora, defendeu que a 

brinquedoteca fosse no local do “Espaço Cidadão”, 

juntamente com o Poupatempo, pois são dois pontos que 

podem gerar muito movimento. Pontuou, que essa semana 

recebeu, do Deputado Milton Leite, uma emenda de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para a compra de uma 

retroescavadeira para o Município de Mogi Mirim, e recebeu 

do Deputado Izaque Silva, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

destinados para a área da saúde. Salientou, sobre o AVCB -  

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que não existe na 

Casa, e que esse, e o projeto de reforma, estão na reta final.  

Agradeceu e parabenizou os vereadores da Casa. Novamente 

na direção dos trabalhos, a Sra. Presidente Vereadora Sonia 

Regina Rodrigues. Discursou, em seguida, o Vereador Tiago 

César Costa. Explicou, que também foi procurado após os 

rumores sobre a vinda do Poupatempo ao Município, no local 

da atual brinquedoteca. Ressaltou, que em 2017 teve a 

oportunidade de estar presente quando a brinquedoteca foi 

reinaugurada, e as crianças brincavam muito, e o vereador 

acredita que se o local for mantido como uma brinquedoteca, é 

necessário que haja algumas manutenções e que todo dia haja 

movimentação nesse espaço. Noticiou, que a prefeitura 

necessita ser mais clara, com relação ao que será feito nos 

espaços públicos. Expôs, que após realizar uma enquete nas 

redes sociais, percebeu que vários munícipes preferem que 

tanto a brinquedoteca, como o Poupatempo, seja no “Espaço 
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Cidadão” de Mogi Mirim, para haver uma maior segurança no 

local. Colocou, que a atual administração necessita comunicar 

acertadamente o que será realizado nos espaços públicos da 

cidade. Esclareceu, que realizou um requerimento, juntamente 

com o Vereador Alexandre Cintra, para solucionarem a 

questão dos passes que haviam sumido dos servidores de 

vários trabalhadores. Em seguida, fez uso da palavra o 

Vereador Ademir Souza Floretti Junior, que trouxe o tema 

“Maio Laranja”, onde existe uma Lei nº 9.970/2000, que 

comemora a menina Araceli Crespo, que foi sequestrada, 

violentada e assassinada em 18 de maio de 1973, ou seja, foi 

vítima de abuso e exploração sexual, e essa lei é referente ao 

“Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes”. Argumentou, que é um tema muito 

relevante, porque é um dever proteger as crianças e os 

adolescentes. Informou, que tem um projeto de lei que está 

tramitando pela Casa, e no dia 18 de maio foi realizada uma 

live, pela Secretária de Assistência Social Cristina Puls, 

levantando essa discussão para nossa sociedade. Finalizou, 

dizendo que o mês de maio chegou ao fim, mas que devemos 

continuar protegendo e cuidando de todos. Sobre a 

brinquedoteca, o vereador pensa que deve ser decidido o 

melhor lugar, pois tem uma grande importância para a 

educação municipal. Discursou, em seguida, o Vereador 

Alexandre Cintra. Aclarou, que esteve em reunião com o 

Prefeito Dr. Paulo de Oliveira e Silva, e vários empresários do 

segmento de eventos. Expôs, que Mogi Mirim não tem um 

decreto na área de eventos, que os profissionais desse setor 

não sabem como realizar os eventos, pois não deixaram claro 

como realizar eventos sociais. Informou, que tudo isso veio 

pela necessidade que essas pessoas possuem de voltar a 

trabalhar, e que o que existe é uma falsa flexibilização. 

Argumentou, que dia de evento é dia de comércio ativo, e que 

precisam pensar no segmento de trabalho. Agradeceu, ao 

Prefeito Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por recebe-lo. Explicou, 

que ninguém está abrindo mão de vacinas e da saúde, mas que 

as pessoas querem trabalho, comida e dinheiro no bolso. 
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Aclarou, que devem retomar os eventos, respeitando a saúde 

de todos. A respeito da brinquedoteca, o orador mencionou 

que fica entristecido se ocorrer a ida do Poupatempo para o 

local da atual brinquedoteca, pois o prédio possui um 

excelente histórico, é sinalizado como um ponto turístico na 

cidade e possui uma intencionalidade pedagógica. Explicou, 

que há uma convocação, e que o Victor Hugo Chedid, dessa 

vez virá até a Câmara Municipal no dia 28 de junho, para 

prestar esclarecimentos sobre os passes. Em seguida, fez uso 

da palavra o Vereador Cinoê Duzo, que em relação a 

brinquedoteca, é favorável que ela permaneça e seja 

aperfeiçoada, pois faz parte do currículo escolar e devem 

respeitar o investimento que foi realizado. O orado sugeriu, 

que a brinquedoteca permaneça, e que hajam outros polos 

educacionais na cidade, para aperfeiçoamento. Expôs, que o 

Vereador Marcos Paulo Cegatti, também sugeriu que fosse 

utilizado o espaço onde é a antiga Caixa Econômica Estadual, 

para o novo Poupatempo. Defendeu, que deveriam possuir um 

terminal de ônibus no “Espaço Cidadão”, que ligasse todas as 

linhas da cidade, para que o cidadão tenha contato direto com 

o Poupatempo, o Gabinete do Prefeito, o Órgão do 

Trabalhador, entre outros. Destacou, outra ideia que defende, 

onde diante dessa calamidade que é o transporte público, os 

vereadores devem incentivar alternativas. Exemplificou, o uso 

de ciclovias. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador 

Dirceu da Silva Paulino. Iniciou, falando a respeito das 

ciclovias e acredita ser uma forma saudável, econômica e não 

poluente, mas que no Brasil as coisas são um pouco mais 

complicadas, porém espera que a atual administração dê 

sequência ao projeto. Agradeceu, aos vereadores e assessores 

que estiveram presentes na reunião sobre a saúde. Concordou, 

que o local da atual brinquedoteca possui um trânsito 

complicado, levou essa preocupação ao Prefeito Municipal, 

que disse que não existe nada concreto, e que houve uma falha 

de comunicação. Informou, que levará a ideia dos vereadores 

até o Prefeito Municipal, pois também possui um grande 

carinho pela brinquedoteca. Nada mais a se tratar, a Sra. 
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Presidente, Vereadora Sonia Regina Rodrigues, agradeceu a 

presença de todos e, sob a proteção de Deus, deu por 

encerrados os trabalhos da presente Sessão às 19h49, 

determinando a lavratura da presente ata, a qual, depois de 

achada conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, 

devidamente assinada. 

 

 

 

 

 

 


