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         ATA DA DÉCIMA NONA (19ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares. 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 Nona (19ª) 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 agosto de 2021.  Às 18h30, 

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

Secretário, nos termos do disposto no Artigo 109, da 

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

constatando haver número legal para o início dos trabalhos, 

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

se encontravam presentes os Srs. Vereadores: Ademir Souza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assinaturas apostas na Folha de Presença - Registro de 

Comparecimentos e Faltas dos Srs. Vereadores às Sessões da 

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

por iniciados os trabalhos da presente sessão. Posto isto, 

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

citada Resolução, convidou a Vereadora Luzia Cristina Cortes 
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Nogueira para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. Posto isto, a sessão foi suspensa às 18h40, para 

cumprimento do disposto no Requerimento nº 321/2021, de 

iniciativa dos Vereadores Ademir Souza Floretti Junior e 

Mara Cristina Choquetta, que solicitaram a presença senhoras 

Laura Sobrinho, Giovana Carla Marques de Aguiar e Daniela 

Caneli dos Santos, para que adentrassem ao Plenário, para 

realizarem explanações dos trabalhos realizado pelo CAPS – 

Centro de Atenção Psicossocial. E foi reaberta às 19h25. 

Dando por iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", a 

Sra.  Presidente submeteu à apreciação do Plenário a ata da 

Décima Oitava (18º) Sessão Ordinária, realizada em 16 de 

agosto 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 

111, de 2021, de autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Dr. Paulo 

de Oliveira e Silva, acompanhado de Mensagem nº 44/2021, 

datada de 17/08/2021, objeto do Ofício nº 44/2021, de igual 

data, “dispondo sobre abertura de crédito adicional especial, 

crédito suplementar e remanejamento de dotações 

orçamentárias, no valor de R$ 1.244.000,00”; (ao exame das 

Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do 

Regimento Interno). 2. Projeto de Lei nº 112, de 2021, de 

autoria do Prefeito de Mogi Mirim, Dr. Paulo de Oliveira e 

Silva, acompanhado de Mensagem nº 45/2021, datada de 

17/08/2021, objeto do Ofício nº 45/2021, de igual data, 

“autorizando o Município de Mogi Mirim, pelo Poder 

Executivo, a receber em dação em pagamento, aluguel de 

imóvel que especifica”; (ao exame das Comissões 

Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno). 

3. Projeto de Lei nº 113, de 2021, de autoria do Vereador 

Dirceu da Silva Paulino, “dando denominação oficial a Rua 

Projeta 06 (seis) localizada no loteamento Domênico Bianchi I 

de “Rua Aparecida Mosela Pinheiro”; (ao exame das 

Comissões Permanentes). 4. Projeto de Lei nº 114, de 2021, de 
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autoria da Comissão de Denominação de Vias e Logradouros 

Públicos, “dispondo sobre a alteração da Lei Municipal nº 

5.286 de 04 de junho de 2012 e dá outras providências”; (ao 

exame das Comissões Permanentes).  5. Projeto de Lei nº 115, 

de 2021, de autoria da Vereadora Joelma Franco da Cunha, 

“instituindo o Banco de Materiais de Construção no 

Município de Mogi Mirim e dá outras providências”; (ao 

exame das Comissões Permanentes). Ainda com os Ofícios nºs 

44/2021 e 45/2021, o Sr. Prefeito Paulo de Oliveira e Silva 

solicitou fossem os Projetos de Lei nºs 111/2021 e 112/2021 

apreciados em Regime de Urgência Especial, conforme 

previsto no Artigo 54 da Lei Orgânica – LOM de Mogi 

Mirim. Ato contínuo, a Sra. Presidente submeteu à apreciação 

e votação dos nobres Vereadores os seguintes 

REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados 

pela Casa): Requerimento No 349/2021 - Assunto: Requer ao 

Prefeito Paulo Silva, por intermédio da Secretaria competente, 

informações referentes ao transporte escolar que foi cancelado 

para estudantes que fazem parte do Projeto ICA, relatando os 

motivos. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA Requerimento No 

350/2021 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por meio da Secretaria 

competente, requer informação e documentos comprobatórios 

quanto a localização oficial do almoxarifado da saúde e 

Vigilância Sanitária – VISA e o IBGE Autoria: JOELMA 

FRANCO DA CUNHA Requerimento No 351/2021 - 

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

de Oliveira e Silva, por meio da Secretaria competente, requer 

informação e documentação comprobatória quanto a mudança 

da central de serviços POUPA TEMPO e DETRAN, 

considerando divulgação de que serão instalados no antigo 

prédio do INSS (espaço cidadão), e valor da adaptação e 

contrapartidas financeira a municipalidade Autoria: JOELMA 

FRANCO DA CUNHA Requerimento No 352/2021 - 

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

de Oliveira e Silva, por meio da Secretaria competente, a 

informação e documentação comprobatória do motivo de 
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desvio de função dos funcionários, considerando 

Requerimento 196 e 210/2021 e direitos trabalhista Autoria: 

JOELMA FRANCO DA CUNHA Requerimento No 354/2021 

- Assunto: Requeiro ao prefeito municipal, Paulo Silva, que 

por meio da secretaria competente, informe esta Casa de Leis, 

sobre a possibilidade da divulgação, no site da Prefeitura, das 

informações sobre as linhas e horários de ônibus. Autoria: 

GERALDO VICENTE BERTANHA Requerimento No 

355/2021 - Assunto: REQUEIRO AO PRESIDENTE DO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO A 

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA INSERÇÃO DE QR 

CODE NAS CONTAS DE ÁGUA PARA FACILITAR O 

PAGAMENTO DAS MESMAS. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES Requerimento No 356/2021 - Assunto: 

REQUEIRO AO PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 

DE ÁGUA E ESGOTO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS 

PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE REFIS APÓS O 

PERÍODO DE PANDEMIA PARA QUE OS MUNICIPES 

CONSIGAM REGULARIZAR A SITUAÇÃO QUE SE 

FORMOU DURANTE AS RESTRIÇÕES. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES Requerimento No 357/2021 - 

Assunto: Requer informações acerca da quantidade de 

servidores públicos afastados e desligados do quadro do 

Município. Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO 

GASPARINI Requerimento No 358/2021 - Assunto: 

REQUEIRO AO PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO 

DE ÁGUA E ESGOTO INFORMAÇÕES SOBRE ESGOTO 

DESPEJADO “IN NATURA” NO CÓRREGO LAVAPÉS. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES Requerimento No 

359/2021 - Assunto: Requer ao excelentíssimo senhor prefeito 

Paulo de Oliveira e Silva que, por meio das Secretarias 

competentes, informe o que motivou a mudança de direção em 

algumas Unidades Básicas de Saúde da cidade, com 

remanejamento de enfermeiras como, por exemplo, na UBS da 

Santa Cruz. Autoria: LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO 

Requerimento No 360/2021 - Assunto: Requer e Reitera ao 

Exmo. Prefeito Paulo Silva, através da secretaria competente, 
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seja encaminhada a listagem de todas as pessoas que foram 

vacinadas contra o Covid-19, com transferência de sigilo. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA Requerimento No 361/2021 

- Assunto: Requer a Presidente Sônia Regina Rodrigues a 

transcrição na íntegra “ipsis litteris” da fala em tribuna do 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, na 11a Sessão 

Ordinária realizada no dia 14 de junho de 2021, início 

3h57m31s (Três horas, cinquenta e sete minutos e trinta e um 

segundos) até 3h58m33s (Três horas, cinquenta e oito minutos 

e trinta e três segundos) do vídeo publicado no canal Youtube 

da Câmara Municipal Mogi Mirim, conforme regimento 

interno artigo 122, parágrafo 1o. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA Requerimento No 362/2021 - Assunto: Requer a 

Presidente Sônia Regina Rodrigues a transcrição na íntegra 

“ipsis litteris” da fala em tribuna da Vereadora Sônia Regina 

Rodrigues, na 17a Sessão Ordinária realizada no dia 09 de 

agosto de 2021, início 3h41m00s (Três horas, quarenta e um 

minutos) até 3h41m13s (Três horas, quarenta e um minutos e 

treze segundos) do vídeo publicado no canal Youtube da 

Câmara Municipal Mogi Mirim, conforme regimento interno 

artigo 122, parágrafo 1º. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA 

Requerimento No 363/2021 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Paulo Silva, por intermédio da secretaria competente, 

informações de valores das despesas de folha de salário, 

rescisão e demais verbas que compõem o salário dos seguintes 

cargos em comissão exonerados, sendo sete Assessores 

Setoriais, dois Assessores Superiores e um Gerente, conforme 

portaria 334/2021. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA 

Requerimento No 364/2021 - Assunto: REQUEIRO AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL INFORMAÇÕES SOBRE O 

NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO PREVISTO NO 

ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR 214/2007 QUE 

VERSA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 

INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE 

DENOMINAÇÃO, SOBRETUDO NAS ESTRADAS DO 

ASSENTAMENTO DO VERGEL, QUE ATÉ A PRESENTE 

DATA NÃO RECEBRAM TAIS PLACAS. Autoria: LUIS 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

6 

ROBERTO TAVARES Requerimento No 365/2021 - 

Assunto: Requeiro alteração de data da homenagem à atleta 

Giovana Schincariol Delatorre Barbosa e o técnico Caio 

Jeronymo Romero, pela conquista da premiação internacional 

recebida no último dia 25 de julho de 2021, etapa Paraguai do 

Circuito Cosat, na cidade Lambaré em Assunción, aprovada 

por unanimidade através do requerimento no 327/2021. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Na sequência, a Sra. 

Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do 

Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação No 682/2021 - Assunto: Indica-

se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo Silva, por 

intermédio da Secretaria competente, para que seja retomado o 

transporte escolar para os alunos da rede municipal que fazem 

parte do Projeto ICA. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA 

Indicação No 683/2021 - Assunto: Indica-se ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Paulo Silva por 

intermédio da Secretaria competente, para que seja feita a 

limpeza do terreno localizado na Rua Valeria Dester 

Troytinho, 246 Linda Chaib. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA Indicação No 684/2021 - Assunto: INDICA-SE AO 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA, ESTUDOS PARA A CONSTRUÇÃO 

DE RAMPA E REPAROS NA CALÇADA, NA ENTRADA 

PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL “ALFREDO 

BÉRGAMO - CAIC. Autoria: SONIA REGINA 

RODRIGUES Indicação No 685/2021 - Assunto: INDICO A 

REALIZAÇÃO LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO NA 

ÁREA VERDE LOCALIZADA NA RUA BRICHO PILLA, 

NO PARQUE REAL 2. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES Indicação No 686/2021 - Assunto: INDICA AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL A COLOCAÇÃO DE PLACA 

NA QUADRA DE AREIA EM FRENTE AO CEMITÉRIO. 

Autoria: DIRCEU DA SILVA PAULINO Indicação No 

687/2021 - Assunto: INDICA AO EXECUTIVO ESTUDOS 

JUNTO AO AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL PARA 

MELHOR DESEMPENHO DO TRABALHO. Autoria: 
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DIRCEU DA SILVA PAULINO Indicação No 688/2021 - 

Assunto: INDICO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

NO PASSEIO PÚBLICO DA PONTE LOCALIZADA NA 

RUA PREFEITO LUIZ FRANKLIN SILVA. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES Indicação No 689/2021 - Assunto: 

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

e Silva, por meio da Secretaria competente, para que seja 

reestabelecido o convênio do IAMSP junto a Santa Casa de 

Mogi Mirim, para atendimento aos servidores públicos do 

Estado, bem como angariar recursos financeiros a entidade 

SANTA CASA DE MISERICÓRIA Autoria: JOELMA 

FRANCO DA CUNHA. A seguir, a senhora Presidente 

submeteu à apreciação e votação dos nobres Vereadores as 

seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela 

Casa): Moção No 256/2021 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À ILUSTRÍSSIMA 

SENHORA SANDRA MARIA PATELLI STORT, PELA 

CONSTRUÇÃO DA “PLATAFORMA DO TREM” NA 

ALTURA DA RUA ADEMIR RUIZ, PARA QUE SEUS 

NETOS ENRICO E ELIS, E SEUS AMIGUINHOS VEREM 

O TREM PASSAR. Autoria: SONIA REGINA RODRIGUES 

Moção No 257/2021 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO GUARDA 

MUNICIPAL VANDERLEI RICCI PELA MERECIDA 

APOSENTADORIA JUNTO A SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DE MOGI MIRIM, APÓS 34 

ANOS DE EXCELENTES SERVIÇOS PRESTADOS À 

COMUNIDADE MOGIMIRIANA. Autoria: CINOÊ DUZO. 

O Vereador Cinoê Duzo requereu, verbalmente, a leitura da 

Moção nº 257/2021, na íntegra, e a presença do homenageado, 

o que foi aprovado, pela Presidente da Câmara, assim 

redigida: “Requeiro à Mesa na forma regimental de estilo e 

após ouvido o Douto Plenário que seja consignada em Ata de 

Nossos Trabalhos MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS ao Guarda Municipal Vanderlei Ricci pela 

merecida aposentadoria junto a secretaria de Segurança 

Pública de Mogi Mirim, após 34 anos de excelentes serviços 
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prestados à comunidade mogimiriana”. Moção No 258/2021 - 

Assunto: Moção de pesar pelo falecimento do Monsenhor 

Paiva Autoria: LUZIA CRISTINA CORTES NOGUEIRA, 

MARA CRISTINA CHOQUETTA, ALEXANDRE CINTRA. 

A Vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira requereu, 

verbalmente, a leitura da Moção nº 258/2021, na íntegra, o 

que foi aprovado, pela Presidente da Câmara, assim redigida: 

“SENHORA PRESIDENTE, SENHORES VEREADORES E 

VEREADORAS, REQUEIRO à Mesa na forma regimental de 

estilo e após ouvido o Douto Plenário que seja consignada em 

Ata de Nossos Trabalhos MOÇÃO DE PESAR E PEDIDO 

DE 1 MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

MONSENHOR CLODOALDO NAZARENO DE PAIVA, O 

‘PADRE PAIVA’. Moção No 259/2021 - Assunto: MOÇÃO 

DE PESAR E MINUTO DE SILÊNCIO EM RAZÃO DO 

FALECIMENTO DO SENHOR CLODOALDO 

PICOLLOTO. Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO 

GASPARINI Moção No 260/2021 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO JOVEM LUAN 

TAGLIAFERRO FÉRTIL, VENCEDOR DO PRIMEIRO 

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VIRTUAL, 

PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE 

ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. Autoria: MARA 

CRISTINA CHOQUETTA Moção No 261/2021 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À 

ASSOCIAÇÃO SANQUIN PELA INAUGURAÇÃO DO 

PROJETO DE INCUBADORA DE STARTUPS. Autoria: 

MARA CRISTINA CHOQUETTA Moção No 263/2021 - 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

AO HOSPITAL 22 DE OUTUBRO, QUE PROMOVERÁ NO 

DIA 2 DE SETEMBRO “LIVE” EM ATENÇÃO AO 

SETEMBRO AMARELO – MÊS DE PREVENÇÃO AO 

SUICÍDIO E VALORIZAÇÃO DA VIDA Autoria: LUCIA 

MARIA FERREIRA TENÓRIO Moção No 264/2021 - 

Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À LYRA 

MOJIMIRIANA PELA 10ª EDIÇÃO DO FESTIMM, O 10o 

FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM DE 24 A 28 
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DE AGOSTO DE 2021 EM FORMATO VIRTUAL. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA Moção No 265/2021 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO CÉLEBRE E METAFÍSICO DO ATOR 

BRASILEIRO TARCÍSIO MEIRA Autoria: JOELMA 

FRANCO DA CUNHA Moção No 266/2021 - Assunto: : 

MOÇÃO DE PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO DIRETOR E ATOR BRASILEIRO 

SENHOR PAULO JOSÉ Autoria: JOELMA FRANCO DA 

CUNHA. Moção No 267/2021 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR COM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DO IMENSURÁVEL NELSON ANTONIO 

MAZON, CARINHOSAMENTE “NELSINHO MAZON” 

Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. A Vereadora 

Joelma Franco da Cunha requereu, verbalmente, a leitura da 

Moção nº 267/2021, na íntegra, e a presença do homenageado, 

o que foi aprovado, pela Presidente da Câmara, assim 

redigida: “Senhora Presidente, Senhoras e Senhores 

Vereadores. Requeiro à Mesa, na forma regimental de estilo 

depois de ouvido o Douto Plenário, e de acordo com o Art. 

162, combinado com Art. 152 § 2.  Do Regimento Interno 

Vigente, seja registrado em ata de nossos trabalhos VOTOS 

DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DO 

NELSON ANTONIO MAZON, faleceu dia 13 de agosto. 

Nelsinho Mazon, de intensos olhos azuis, sorriso largo no 

rosto, fala pausada, tinha a inteligência, a profundeza das 

palavras e a doçura no trato com as pessoas. Como resultado 

das nobres habilidades supracitadas, possuía livre trânsito em 

sociedade, com extremo respeito do povo e bom 

relacionamento junto aos políticos locais, regionais e 

nacionais. Nessa seara, destaca-se que foi um dos fundadores 

do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), que fazia 

oposição ao regime militar, sendo que em 1980, ocupou o 

cargo de assessor do vice-governador Almino Alfonso, que o 

visitava em sua lanchonete localizada no Auto Posto Santo 

Cruz. Quanto a doçura, destacamos a paixão pela gastronomia, 

tal que durante muitos anos, teve um programa na então SEC-
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TV, onde ensinava pratos da culinária brasileira e 

internacional e dizia: “Não somos formados em gastronomia, 

somos do povo, gente como a gente. Que aprendeu no dia a 

dia a fazer coisas que a gente gosta’!!! Era amado dentro da 

família Mazon e tinha muitos, muitos, muitos amigos de todas 

as ordens econômica, étnicas, religiosas e dizia: “... que não 

havia preconceito forte o bastante para resistir a uma mesa 

com uma boa comida, cerveja e uma roda deliciosa entre 

amigos...” Na verdade, o Nelsinho sentia muito mais feliz em 

servir. Sim, SERVIR!!! Pois por meio do alimento agregava 

pessoas e diversidades de entendimentos, era ciente do 

ALIMENTO DA VIDA ETERNA. Assim, recepcionando seu 

AMOR AO PRÓXIMO e a intensidade da força da UNIÃO 

PELO ALIMENTO bem como parafraseando João 6,27 temos 

que certo é O ALIMENTO DA VIDA ETERNA, e que o filho 

do homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu 

selo, e assim fica o nosso MUITO OBRIGADA E 

PROFUNDO PESAR. Proponho ainda que ao final dos 

trabalhos da presente sessão seja guardado um respeitoso 

MINUTO DE SILÊNCIO em memória Senhor Nelson 

Antonio Mazon. Posto isto, a sessão foi suspensa às 19h50, 

para que a Família Ricci descesse até o Plenário, para que 

pudessem fotografar a família, junto com todos os vereadores. 

E foi reaberta às 20h05. A seguir, a Sra. Presidente colocou à 

disposição dos Srs. Vereadores a seguinte 

CORRESPONDÊNCIA: Ofício nº 578, datado de 18 de 

agosto de 2021, subscrito pelo Chefe de Gabinete do Prefeito 

Municipal, Állan Rodrigues Alves, respectivamente, 

respondendo a respeito da Indicação nº 375/2021, desta 

Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos senhores 

vereadores interessados). Ofício, datado de 19 de agosto de 

2021, subscrito pelas Diretoras Sindicais Isilda Grassi Cola 

Choqueta e Michelle Catarina Calisto Vilela, “levando ao 

conhecimento da Presidente Sra. Sonia Regina Rodrigues, que 

após a rejeição da proposta, na assembleia geral 

extraordinária, realizada 17 de agosto de 2021, seria 

deliberado greve a partir do dia 01 de setembro de 2021, caso 
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não fossem cumpridas as seguintes condições: a-) reajuste 

salarial de 8,89% (oito vírgula oitenta e nove por cento) em 

três parcelas; b-) pisos salariais: técnico de enfermagem R$ 

1.902,70; auxiliar de enfermagem R$ 1.580,15; administração 

R$ 1.497,46; e apoio R$ 1.314,93; adicional noturno de 40%; 

auxílio creche de 20%; entre outras cláusulas, conforme a 

norma coletiva que estava em anexo”; (arquive-se após dar 

ciência aos Srs. Vereadores).  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. 

Discursou, o Vereador Dirceu da Silva Paulino. Parabenizou o 

Vereador Marcio Evandro Ribeiro, pelo evento esportivo que 

havia realizado em Mogi Mirim. Também parabenizou a 

Vereadora, Dra. Lúcia Maria Ferreira Tenório, pelo Projeto 

“Farmácia Gratidão”. Em seguida, fez uso da palavra o 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha. Comunicou que estava 

feliz por ter recebido uma informação, através da Secretária 

Maria Helena Scudeler de Barros, de que um pedido do 

vereador, realizado há três anos, havia sido atendido pelo 

Governo Estadual, e o CEBE – Centro de Educação e 

Integração Social Benjamin Quintino da Silva, iria receber 

uma verba de cerca de R$170.000,00 (cento e setenta mil 

reais) para construção e instalação do elevador, na sede do 

CEBE. Agradeceu a Maria Helena Scudeler de Barros, por ter 

ajudado o vereador a se comunicar com a Patrícia, para 

tentarem trazer mais ambulâncias ao município.  Pontuou que 

fim de semana havia sido atendido pelo Secretário Ernani, e 

apresentou algumas demandas antigas, e informou que 

algumas lâmpadas da cidade haviam sido acesas. Discursou, 

em seguida, o Vereador João Victor Coutinho Gasparini. 

Afirmou que o Estado havia liberado o convênio de 

R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que tinham 

conseguido juntamente com o Deputado Vanderlei Macris, 

para recapes de ruas da zona leste de Mogi Mirim. Aclarou 

que dentre muitas exonerações, dos cargos comissionados, 
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que realizaram, alguns cargos técnicos essenciais haviam sido 

retirados, e questionou sobre quais eram os critérios para a 

retirada dos cargos da prefeitura. Em seguida, fez uso da 

palavra a Vereadora Joelma Franco da Cunha. Desabafou que, 

no dia 15 de agosto, o Governo Talibã retomou o Afeganistão 

e isso era um retrocesso dos direitos das mulheres, que seriam 

privadas da realização muitas coisas. Mencionou que havia 

sido feita uma indicação, para que houvesse a aquisição de 

uniformes para a Guarda Municipal, e isso ocorreu. Explicou 

sobre o Projeto “Coração de Mãe”, que levava alimentos para 

as crianças que eram subnutridas. Discursou, em seguida, a 

Vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório. Agradeceu ao 

Vereador Dirceu da Silva Paulino, por ter falado a respeito do 

Projeto “Farmácia Gratidão”. Destacou que a troca de 

enfermeiros que havia acontecido, ocorreu por causa da parte 

técnica, e não por perseguições. Informou que o tomógrafo do 

Hospital Santa Casa havia sido consertado. Em seguida, fez 

uso da palavra o Vereador Luís Roberto Tavares. Parabenizou 

o Vereador Márcio Evandro Ribeiro, pela vitória dos quatro 

atletas mogimirianos. Salientou que a Secretaria de Educação 

havia feito um “corte” no transporte escolar. Acrescentou que 

tinha feito um requerimento, solicitando mais informações 

acerca do motivo do “corte” do transporte escolar, e avaliou 

que havia uma quilometragem, ou risco de vida, necessários 

para que o aluno conseguisse utilizar o transporte escolar. 

Ressaltou que pediu ao SAAE – Sistema Autônomo de Água e 

Esgoto de Mogi Mirim, para que colocassem um QR code 

(resposta rápida) nas contas de água, para facilitar o 

pagamento. Também, solicitou para que o SAAE realizasse 

um novo Refis. Destacou a falta de ambulâncias no município. 

Discursou, em seguida, a Vereadora Luzia Cristina Cortes 

Nogueira. Homenageou o Vereador Márcio Evandro Ribeiro, 

por ter conseguido ajudar quatro mogimirianos a se tornarem 

campeões. Relembrou sobre a reunião da Comissão de Justiça 

e Redação, havia sido transferida para o dia 24 de agosto às 

09h00, com a participação de alguns secretários. Aclarou que 

estava organizando, juntamente com outros, a semana da 
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mobilidade no mês de setembro. Em seguida, fez uso da 

palavra a Vereadora Mara Cristina Choquetta. Pronunciou 

sobre a Associação Sanquim, que inaugurou a primeira 

incubadora de startups na cidade. Comentou que visitou o 

zoológico, para verificação da situação que se encontrava. 

Acrescentou que em breve poderiam ser retomadas as 

atividades no zoológico. Discursou, em seguida, o Vereador 

Márcio Evandro Ribeiro. Agradeceu a todos que prestigiaram 

o evento, pois foi algo inédito na América do Sul, transmitido 

para todo o país. Pontuou que em sua academia, visava criar 

novos heróis e bons exemplos, por meio do esporte. 

Comunicou a possibilidade da aquisição do título mundial, 

disputado em Mogi Mirim, no mês de novembro, onde o atleta 

Mateus estava próximo de disputar. Em seguida, fez uso da 

palavra o Vereador Marcos Antônio Franco. Agradeceu ao 

Secretário Ernani, por ter atendido o pedido a respeito da 

iluminação pública. Ressaltou a respeito da burocracia que 

sofreu ao levar um ofício a um deputado de Brasília, onde 

muitos agiram como se o vereador fosse insignificante. 

Agradeceu ao Vereador Geraldo Vicente Bertanha, por ter 

lutado pelas ambulâncias. Destacou a importância das 

mulheres ao redor do mundo. Discursou, em seguida, o 

Vereador Marcos Paulo Cegatti. Agradeceu ao Secretário 

Ernani pelos serviços prestados. Parabenizou a todos os 

professores que estavam de volta, recebendo seus alunos. 

Explicou que quando o aluno sofria de insegurança alimentar, 

ele podia frequentar as aulas todos os dias. Informou que 

algumas crianças conheceram seus professores pela primeira 

vez. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães. Informou que repassaria aos vereadores 

uma imagem, relacionada com as queimadas que estavam 

acontecendo na região, e isso causava um dano significativo 

ao meio ambiente prejudicando a fauna e a flora. Aclarou que, 

por conta do aumento da temperatura do planeta, algumas 

zonas do país passaram a ser consideradas áridas. Destacou 

que no curso gratuito, realizado no Lar Maria de Nazaré, 

muitos alunos não possuíam dinheiro nem para chegar até o 
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local, portanto, quando a cidade fosse profissionalizar, deveria 

ser realizado um levantamento de suas necessidades. 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. Pronunciou sobre uma conquista, juntamente com 

o Deputado Bruno Lima, que foi liberado R$200.000,00 

(duzentos mil reais) para o bem-estar animal. Agradeceu aos 

bombeiros por terem realizado um regate a uma égua, que 

estava totalmente exausta de ficar em pé. Expôs que no 

zoológico havia dois gaviões com uma asa quebrada, e 

infelizmente Mogi Mirim não pôde atender os gaviões, 

portanto, foram levados para Jundiaí. Parabenizou o Vereador 

Márcio Evandro Ribeiro, pelo evento realizado, e por ter 

ajudado tantos jovens a acreditarem em si mesmos. 

Novamente na direção dos trabalhos, a Vereadora Presidente 

Sonia Regina Rodrigues. Discursou, em seguida, o Vereador 

Tiago César Costa. Realizou uma moção verbal de aplausos, 

ao colega, Vereador Márcio Evandro Ribeiro, pela realização 

do brilhante evento. Ressaltou sobre o Requerimento nº 

363/2021, onde havia sido pedido os cálculos dos nove cargos 

que haviam sido exonerados, mas que desde janeiro até 

agosto, receberam dos cofres públicos, o que foi realizado de 

forma ilegal. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador 

Ademir Souza Floretti Junior. Pronunciou a respeito da visita 

que realizou ao Deputado Wellington Moura, em busca de 

recursos para Mogi Mirim, voltados a área social dos idosos. 

Aclarou que também esteve acompanhando a volta às aulas, e 

a organização das escolas estavam impecáveis. Parabenizou o 

Vereador Márcio Evandro Ribeiro, pela dedicação que possuía 

com os jovens. Parabenizou a Vereadora Mara Cristina 

Choquetta, pela moção feita a respeito da Sanquim. Discursou, 

em seguida, o Vereador Alexandre Cintra. Agradeceu todas as 

pessoas que estiveram presentes em sua audiência pública, 

sobre a retomada dos eventos em meio a pandemia do Covid-
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19. Acrescentou que a partir das discussões feitas na audiência 

pública, sairia um novo decreto com alterações no horário de 

funcionamento e capacidade do público, nos espaços de 

eventos. Mencionou que iniciaria a décima (10º) edição do 

FESTIM – Festival de Inverno de Mogi Mirim, que era o 

maior festival de música da região. Em seguida, fez uso da 

palavra o Vereador Cinoê Duzo. Aclarou a respeito do 

Hospital Santa Casa, onde o jornal A Comarca trouxe uma 

reportagem que explicitou o absurdo oferecido aos 

funcionários do hospital, que era 3% (três por cento) de 

aumento. O vereador mostrou sua indignação, pois os 

profissionais da saúde estavam doando suas vidas para salvar 

a população. Não havendo mais oradores inscritos, a Sra. 

Presidente suspendeu a Sessão às 21h25, 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 TURNO ÚNICO “ex-vi” do 

disposto no § 1º, inciso I, do Artigo 171 do Regimento 

Interno. 1. Projeto de Lei nº 108, de 2021, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre abertura de crédito 

adicional especial, crédito suplementar e remanejamento de 

dotações orçamentárias, no valor de R$ 109.296,85”. Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de Educação, 

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

Orçamento; (colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara 

aprovou, Turno Único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 

108/2021, do Prefeito Municipal). EM SEGUNDO TURNO 

“ex-vi” do disposto no inciso I, do Artigo 172 do 

Regimento Interno. 2. Projeto de Lei nº 71, de 2021, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre revogação de 

dispositivos de Lei Municipal que especifica”; (posto a votos, 

em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Segundo (2º) Turno, 
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por unanimidade, o Projeto de Lei nº 71/2021, do Prefeito 

Municipal). 3. Projeto de Lei nº 64, de 2021, de autoria da 

Vereadora Joelma Franco da Cunha, “instituindo sistema de 

transparência e rastreamento das doses de vacinas de combate 

ao Coronavírus recebidas pelo Município, e dando outras 

providências”. Para explanar sobre a matéria, fez uso da 

palavra a Vereadora Joelma Franco da Cunha. Agradeceu a 

Casa pelo projeto ter sido aprovado, por unanimidade, em o 

primeiro turno. Argumentou que o projeto visava sistematizar 

e rastrear as doses da vacina contra Covid-19, onde teria uma 

plataforma para identificação do lote, quantidade de doses, 

identificação do laboratório, destinação das doses por 

unidades de saúde e postos de vacinação e as doses aplicadas 

por cada local. Informou que era um projeto de transparência e 

publicidade, pois acreditava na valorização da saúde, e os 

gastos públicos deveriam ser conferidos. Discursou, em 

seguida, o Vereador Luís Roberto Tavares. Pronunciou que 

seu voto seria favorável ao projeto, pois tudo que envolvesse o 

assunto sobre o Covid-19, o vereador apoiaria; (posto a votos, 

em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Segundo (2º) Turno, 

por unanimidade, o Projeto de Lei nº 64/2021, da Vereadora 

Joelma Franco da Cunha); (à sanção do Prefeito de Mogi 

Mirim). 4. Projeto de Lei nº 85, de 2021, de autoria dos 

Vereadores Sonia Regina Rodrigues e Ademir Souza Floretti 

Junior, “instituindo a Política Municipal de Combate à 

Obesidade e ao Sobrepeso de adultos e crianças no Município 

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

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

Lei nº 85/2021, dos Vereadores Sonia Regina Rodrigues e 

Ademir Souza Floretti Junior); (à sanção do Prefeito de Mogi 

Mirim). 5. Projeto de Lei nº 95, de 2021, de autoria do 

Vereador Tiago César Costa, “instituindo no âmbito do 

Município de Mogi Mirim a Semana em Defesa da 

Democracia denominada ‘Semana Ulysses Guimarães’, a ser 

comemorada anualmente na primeira semana do mês de 

janeiro e o Dia em Defesa da Democracia a ser comemorado, 

anualmente, no dia 01 de janeiro, e dando outras 
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providências”. Para discorrer sobre a matéria, fez uso da 

palavra o Vereador Tiago César Costa. Comunicou que 

entendia que o projeto era de extrema importância para todos 

os brasileiros. Argumentou que os ataques as constituições 

tinham sofrido um aumento, mas acreditava que esse 

confronto não seria o caminho correto, porque se distanciava 

da harmonia entre os Poderes. Pontuou que era um dever 

defender a democracia. Finalizou dizendo que liberdade e 

democracia não eram negociadas, mas sim, princípios que 

sustentavam a sociedade; (posto a votos, em sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, Segundo (2º) Turno, por unanimidade, o 

Projeto de Lei nº 95/2021, do Vereador Tiago César Costa); (à 

sanção do Prefeito de Mogi Mirim). 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). Discursou, o Vereador 

Dirceu da Silva Paulino. Pontuou sobre a exoneração dos 

cargos públicos, no Executivo. Acrescentou que as 

exonerações ocorreram em respeito a um apontamento feito 

pelo Tribunal de contas, porém o Executivo não concordava 

com a visão do Tribunal. Salientou que nada havia sido 

sentenciado, mas sim, feito pelo apontamento do relatório do 

Tribunal de Contas. Aclarou que houve um remanejamento de 

cargos. Expos que o Tribunal de Contas apontou para que o 

Executivo demitisse duzentos e noventa e oito (298) 

aposentados, portanto, o Executivo estava debatendo para 

mostrar sua contrariedade. Discursou, em seguida, o Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha. Relembrou que, em 2020, havia 

apresentado para a Casa uma moção de aplausos a alguns 

jovens que estavam disputando no esporte boxe, e que achava 

maravilhoso todo o esforço feito pelo Vereador Marcio 

Evandro Ribeiro, para com os jovens. Informou que estava 

feliz, pois o Hospital 22 de outubro havia zerado os leitos de 

Covid-19, no município. Em seguida, fez uso da palavra o 

Vereador João Victor Coutinho Gasparini. Explicou que 

tentaram obter acesso ao relatório do Tribunal de Contas, mas 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

18 

não conseguiram, portanto, solicitou ao Vereador Dirceu da 

Silva Paulino, para que ele pudesse examinar e entender 

melhor o relatório do Tribunal de Contas. Cumprimentou o 

Vereador Márcio Evandro Ribeiro, pela realização do evento 

de boxe, no município. Argumentou que precisavam trabalhar 

para garantir o máximo de aprendizagem e recuperação aos 

estudantes, pois não seria certo perder toda uma geração. 

Discursou, em seguida, a Vereadora Joelma Franco da Cunha. 

Iniciou dizendo que quando viu a felicidade das crianças em 

voltar para a escola, sentiu uma alegria imensurável. 

Parabenizou o Vereador Márcio Evandro Ribeiro, pela 

realização do evento de boxe, pois era uma ótima ferramenta 

para ajudar os jovens. Comentou que, na sessão anterior, havia 

sido lido o Projeto de Lei nº 101/2021, que instituía a 

campanha de tampinhas pets e de lacre de latinhas de 

alumínio, pelos alunos da rede municipal de ensino, para 

destinação as associações e entidades que ajudavam na causa 

animal e o meio ambiente, e parabenizou a intenção da autora 

do projeto. Considerou que já existia um projeto, realizado 

pela Renovias, que era o “Ecolacre”, onde era feita a 

arrecadação de lacres por Mogi Mirim e pela região, por meio 

das escolas municipais, e isso era convertido para melhorias 

no Estado. Também comentou sobre um projeto, que era 

realizado pelo Hospital de Câncer de Barretos, que convertia 

tampinhas de garrafas, para ajudar as crianças com câncer e 

quem tinha dificuldade para se locomover. Mencionou que se 

entristecia com a notícia de que o zoológico municipal 

cessaria suas atividades. Em seguida, fez uso da palavra a 

Vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório. Explicou que a 

Avenida Brasil continuava interditada, e o asfalto estava 

muito ruim. Aclarou que a volta às aulas era imprescindível, 

pois os jovens teriam um grande atraso relacionado com a 

aprendizagem. Parabenizou o Vereador Márcio Evandro 

Ribeiro, pela iniciativa da realização do evento de boxe, em 

Mogi Mirim. Discursou, em seguida, o Vereador Luís Roberto 

Tavares. Pronunciou a respeito do Horto de Vergel, onde teve 

o primeiro batizado de capoeira. Explicou que o zoológico era 
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importante para o lazer de Mogi Mirim. Comentou sobre a 

volta às aulas, e apontou que havia recebido a ligação de uma 

mãe que tinha optado por não deixar com que sua filha 

voltasse a ter aulas presenciais, durante a pandemia. 

Acrescentou que a criança era acompanhada pelo CRAS – 

Centro de Referência de Assistência Social, porém a mãe não 

receberia cesta básica dessa entidade no mês de agosto, 

portanto, o vereador fiscalizaria essa situação. Parabenizou o 

Vereador Márcio Evandro Ribeiro, pela realização do evento 

de boxe, em Mogi Mirim. Em seguida, fez uso da palavra a 

Vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira. Lembrou que as 

cestas básicas, na educação, haviam sido trabalhadas e avisado 

aos pais que seriam entregues enquanto as escolas não 

estivessem funcionando, sendo assim, a entrega seria suspensa 

quando ocorresse a volta às aulas. Expos que o horto de Mogi 

Mirim não seria fechado, pois quem cessava as atividades era 

o Estado. Discursou, em seguida, a Vereadora Mara Cristina 

Choquetta. Pronunciou que esteve reunida com o  

Secretário Dalvo, e alguns colaboradores, onde discutiram 

algumas ações e formas de valorizar e fomentar a cultura 

popular jovem e de jogos digitais. Acrescentou que o skate e 

os jogos eletrônicos eram sua paixão. Demonstrou seu 

carinho, sobre o trabalho voluntário dos alunos da ETEC – 

Escola Técnica Estadual, que ajudaram nas campanhas de 

vacinação, e expos que a rotina deles envolvia estágios, 

laboratórios, aulas práticas e teóricas. Como os próximos 

oradores, Vereadores Márcio Evandro Ribeiro, Marcos 

Antônio Franco e Marcos Paulo Cegatti, desistissem da 

palavra, ocupou, a tribuna, o Vereador Orivaldo Aparecido 

Magalhães. Iniciou dizendo que quando estava na faculdade, 

estudou sobre ética e sobre o devido processo legal, e 

acreditava que uma decisão monocrática, proferida por um 

magistrado, que não ouvia os dois lados de uma história, não 

estava aplicando a democracia. O vereador pensava que até 

que se transitasse julgado em última instância, a pessoa era 

inocente, e quando sujeitos realizavam ilações era muito 

perigoso, portanto, a ética cobrava que um indivíduo só 
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poderia ser considerado culpado, a partir do momento que 

fosse transitado e julgado em última instância, mas via que 

isso não ocorria. 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. Noticiou que ficou 

admirada pela vereadora não ter sabido a diferença entre 

CRAS – Centro de Reabilitação de Animais Silvestre, e um 

zoológico. Acrescentou que os únicos animais que ficariam 

enjaulados, em zoológicos, seriam aqueles que, por 

deficiências causadas pelo homem, não possuísse condições 

de cuidar de si mesmo. Comunicou que um quilo de 

tampinhas pets, custavam em torno de R$0,60 (sessenta 

centavos), e que havia feito o projeto por se preocupar com a 

preservação do meio ambiente, e não visando lucros próprios. 

Novamente na direção dos trabalhos, a Vereadora Presidente 

Sonia Regina Rodrigues. Em seguida, fez uso da palavra o 

Vereador Tiago César Costa. Realizou um questionamento, 

dizendo que se o Prefeito Paulo de Oliveira e Silva, não 

concordou com o apontamento do Tribunal de Contas, porquê 

houve a exoneração dos cargos? Aclarou que houve aumento 

de despesas no Governo do Prefeito Paulo de Oliveira e Silva, 

de cerca de mais de R$90,00 (noventa reais). Acrescentou que 

não houve aumento de cargos no Governo do Prefeito 

Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e Silva. Apontou que havia 

um cargo no Hospital Santa Casa, via consórcio, que estava 

ilegal. Mencionou que era fácil falar sobre ética, mas que 

antes era certo pagar o dinheiro que devia aos cofres públicos. 

Discursou, em seguida, o Vereador Ademir Souza Floretti 

Junior. Agradeceu aos vereadores pela aprovação do Projeto 

de Lei nº 85/2021. Ressaltou que o mês de agosto fazia alusão 

ao aleitamento materno, onde era intensificada ações de 

conscientização e esclarecimentos sobre a importância do 

aleitamento materno. Noticiou que havia um banco de leite, 

localizado em Itapira. Apontou que, no dia 15 de agosto, foi 
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chamado por meio de duas ocorrências de fogo, que estavam 

próximas a fiação, colocando em risco alguns mogimirianos. 

Comunicou que havia sido divulgada a vacinação, contra 

Covid-19, de pré-adolescentes, de doze (12) a dezessete (17) 

anos, com comorbidades. Em seguida, fez uso da palavra o 

Vereador Alexandre Cintra. Agradeceu aos servidores 

públicos que participaram de sua audiência pública. Reforçou 

que havia sido aprovada uma audiência pública, e precisavam 

da presença de todos os vereadores, porque a pauta seria sobre 

as propostas de alteração a Emenda Impositiva Municipal da 

LOM – Lei Orgânica de Mogi Mirim, e só poderia haver 

alterações mediante audiência pública. Noticiou que, em São 

Paulo, havia sido lançada a Casa da Mulher. Discursou, em 

seguida, o Vereador Cinoê Duzo. Pronunciou que o trabalho 

que os assessores realizavam era fundamental. Destacou que 

os verdadeiros heróis estavam na UTI – Unidade de 

Tratamento Intensivo, e que deveriam receber 100% (cem por 

cento) de aumento. O vereador disse que tinha certeza, de que 

o Vereador Márcio Evandro Ribeiro ensinava muito mais do 

que somente atacar, mas sim, a se esquivarem das injustiças 

sociais e todos acreditarem em si mesmos. 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 Clodoaldo Picolloto, Monsenhor Paiva, Nelson 

Antonio Mazon, Paulo José e Tarcísio Meira. 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 22h50 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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