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         ATA DA VIGÉSIMA QUINTA (25ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares. 

 

 

Aos treze dias do mês de outubro 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 Vigésima Quinta (25ª) 

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 outubro 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), Orivaldo Aparecido Magalhães (15), 

Sonia Regina Rodrigues (16) e Tiago César Costa (17), e 

ausência do Vereador Marcos Paulo Cegatti (14), 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. Questão de Ordem, a Vereadora Joelma 

Franco da Cunha solicitou a antecipação da Moção nº 
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328/2021, pelo fato de o homenageado ter sido uma pessoa 

muito especial e não poder ter ficado aguardando até o 

momento da leitura da moção, e solicitou também para que 

Natan Ricardo da Silva adentrasse ao Plenário, o que foi 

aprovado unanimemente pela Casa. Moção No 328/2021 - 

Assunto: MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES 

AO MENINO PRODÍGIO NATAN RICARDO DA SILVA 

Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. A Vereadora 

Joelma Franco da Cunha requereu, verbalmente, a leitura da 

Moção nº 328/2021, na íntegra, o que foi aprovado, pela 

Presidente da Câmara, assim redigida: “SENHORA 

PRESIDENTE, SENHORES VEREADORES, REQUEIRO à 

Mesa, após ouvido o Douto Plenário, seja consignado em Ata 

de nossos trabalhos MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

APLAUSOS AO MENINO PRODÍGIO NATAN RICARDO 

DA SILVA. Uma história real de coragem, dor, superação e 

também alegria pela vida. O pequeno Natan Ricardo Silva 

possui 8 anos de idade e é uma referência de amor e superação 

para a humanidade. O Grande menino nasceu como ossos de 

cristais sendo que teve 17 fraturas no parto e os médicos 

deram 5% de sobrevivência, e ao longo desses 8 anos teve 

mais de 40 fraturas. Natan trata-se de um GUERREIRO dos 

contos de fadas, tal que escreveu um livro inspirador de sua 

batalha, livro esse que com os recursos auferidos irá ajudar na 

sua viagem para a América do Norte, onde passará por uma 

cirurgia e tratamento importante que possibilitará tirá-lo da 

cadeira de rodas. Ainda, o menino prodígio tal como um 

SANSÃO bíblico desprezando sua estrutura corporal física, 

arrecada TAMPINHAS PETS para ajudar outros meninos e 

meninas na obtenção e cadeiras de rodas, sendo titulado 

PRESIDENTE DA CORRENTE DO AMOR. Natan, É O 

AMOR DO PAPAI E DA MAMÂE, Lidiane e Alex Silva, E 

PARA NÓS NÃO É UM MENINO DE OSSOS DE 

CRISTAIS, mas sim Natan É UM MENINO DE DIAMANTE 

(FORTE E RARO), um exemplo de esperança para nosso 

MUNDO. Assim, com muita admiração e respeito 

APLAUDIMOS o Natan e desejamos que o seu exemplo de 
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vida sirva de incentivo e inspiração a todos os brasileiros”. 

Posto isto, conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 

106, da citada Resolução, convidou o Vereador Tiago César 

Costa para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. Dando por iniciada a parte reservada ao 

"EXPEDIENTE", a Sra.  Presidente submeteu à apreciação 

do Plenário a ata da Vigésima Quarta sessão ordinária, 

realizada em 04 de outubro 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 138, de 2021, de autoria da Presidente da 

Câmara Municipal Sonia Regina Rodrigues, “proibindo a 

criação de animais de grande porte dentro do perímetro urbano 

de Mogi Mirim, e dá outras providências”; (ao exame das 

Comissões Permanentes). 2. Projeto de Lei nº 141, de 2021, de 

autoria do Vereador Marcos Antonio Franco, “incluindo no 

Calendário Oficial do Município de Mogi Mirim o “Dia do 

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

Projeto de Decreto Legislativo nº 03, de 2021, de autoria do 

Vereador Dirceu da Silva Paulino, “concedendo o Título de 

Cidadão Mogimiriano ao “Professor Mestre Dairson Mendes 

de Souza””; (ao exame das Comissões Permanentes). 4. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 04, de 2021, de autoria do 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha, “concedendo o Título de 

Cidadã Mogimiriana à “Arlete de Lima Michelon””; (ao 

exame das Comissões Permanentes). 5. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 05, de 2021, de autoria do Vereador Marcos 

Antônio Franco, “concedendo o Título de Cidadão 

Mogimiriano à Darci Brandelero”; (ao exame das Comissões 

Permanentes). 6. Projeto de Decreto Legislativo nº 06, de 

2021, de autoria da Vereadora Mara Cristina Choquetta, 

“concedendo o Título de Cidadã Mogimiriana à “Professora 

Maria Amélia Aranha da Silva””; (ao exame das Comissões 

Permanentes). 7. Projeto de Decreto Legislativo nº 07, de 

2021, de autoria do Vereador Ademir Souza Floretti Junior, 
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“concedendo o Título de Cidadão Mogimiriano ao Senhor 

Secretário de Estado de Esportes de São Paulo Aildo 

Rodrigues Ferreira”; (ao exame das Comissões Permanentes). 

8. Projeto de Decreto Legislativo nº 08, de 2021, de autoria do 

Vereador Alexandre Cintra, “concedendo o Título de Cidadã 

Mogimiriana à Senhora Rosa Maria Silva”; (ao exame das 

Comissões Permanentes). 9. Projeto de Decreto Legislativo nº 

09, de 2021, “ concedendo o Título de Cidadão Mogimiriano 

ao Honório José Ferreira”; (ao exame das Comissões 

Permanentes). 10. Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 

2021, de autoria do Vereador Luís Roberto Tavares, 

“concedendo o Título de Cidadã Mogimiriana à Senhora 

“Sussan Paola Benitez Ayala””; (ao exame das Comissões 

Permanentes). 11. Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 

2021, de autoria da Vereadora Presidente Sonia Regina 

Rodrigues, “concedendo o Título de Cidadã Mogimiriana à 

“Enfermeira Edna Aparecida Pinafi””; (ao exame das 

Comissões Permanentes). 12. Projeto de Decreto Legislativo 

nº 12, de 2021, de autoria do Vereador Tiago César Costa, 

“concedendo o Título de Cidadã Mogimiriana à Doutora 

Juliana Cristina Vieira de Freitas Rezek Ajub Guidi”; (ao 

exame das Comissões Permanentes). 13. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 14, de 2021, de autoria do Vereador Marcio 

Evandro Ribeiro, “concedendo o Título de Cidadão 

Mogimiriano à Ricardo Lima Braga Santistevan”; (ao exame 

das Comissões Permanentes). 14. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 15, de 2021, de autoria da Vereadora Joelma 

Franco da Cunha, “concedendo o Título de Cidadão 

Mogimiriano ao “José Maria Fernandes de Almeida – o 

compadre jaçanã””; (ao exame das Comissões permanentes). 

15. Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 2021, de autoria 

do Vereador João Victor Coutinho Gasparini, “concedendo o 

Título de Cidadão Mogimiriano à “Danilo Silva Alberti””; (ao 

exame das Comissões Permanentes). 16. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 17, de 2021, de autoria da Vereadora Luzia 

Cristina Cortes Nogueira, “concedendo o Título de Cidadão 

Mogimiriano ao Senhor Antônio Carlos de Paula”; (ao exame 
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das Comissões Permanentes); 17. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 18, de 2021, de autoria do Vereador Cinoê 

Duzo, “concedendo o Título de Cidadão Mogimiriano ao 3º 

Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo Marcelo 

Massini”; (ao exame das Comissões Permanentes). 18. 

Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de 

Mogi Mirim, referente ao mês de setembro de 2021”; (à 

Comissão de Finanças e Orçamento). Fez uso da palavra o 

Vereador Ademir Souza Floretti Junior, solicitando, Votação 

em Bloco para os requerimentos e as moções da sessão, o que 

foi aprovado unanimemente pela Casa. Votação em Bloco. 

Posto isto, a sessão foi suspensa às 19h00 devido ao 

Requerimento nº 438/2021, de iniciativa do Vereador Tiago 

César Costa, que solicitou que adentrasse ao Plenário o Sr. 

João Olegário Siqueira, Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde, para que prestasse esclarecimentos, porém ele não 

estava presente. Em atendimento ao Requerimento nº 

442/2021, de iniciativa do Vereador Ademir Souza Floretti 

Junior, a Sra. Presidente solicitou que adentrasse ao Plenário o 

Sr. Abner Simões de Oliveira, que explanou sobre o Projeto 

“Top Destinos Turísticos”. A sessão foi reaberta às 19h10. 

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 452/2021 - Assunto: 

REQUEIRO AO PREFEITO MUNICIPAL, PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE JUNTO ÀS 

SECRETARIAS COMPETENTES INFORME O VALOR 

ARRECADADO COM O LEILÃO DOS HIDRÔMETROS 

INSERVÍVEIS DO SAAE E COMO SERÃO INVESTIDOS 

ESSES RECURSOS Autoria: CINOÊ DUZO Requerimento 

No 454/2021 - Assunto: Requer seja encaminhado ao Exmo. 

Sr. Prefeito minuta de Projeto de Lei que dispõe sobre o 

fornecimento de materiais didáticos e uniformes aos 

estudantes da rede municipal de ensino do Município de Mogi 

Mirim. Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI, 

MARA CRISTINA CHOQUETTA, MARCOS PAULO 
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CEGATTI Requerimento No 455/2021 - Assunto: Requer 

prorrogação do prazo, em 90 dias, para apresentação do 

relatório dos trabalhos da Comissão Especial Parlamentar para 

acompanhamento da Revisão de Plano Diretor, aprovada pelo 

Requerimento n.o 10 de 2021 e prorrogada pelo Requerimento 

n.o 236/21. Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO 

GASPARINI Requerimento No 456/2021 - Assunto: 

REQUEIRO AO SENHOR PRFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA INFORMAÇÕES 

QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALGUMAS 

MUDANÇAS NA AVENIDA GERALDO PORTIGUARA 

SILVEIRA FRANCO NO PARQUE DA EMPRESA. Autoria: 

SONIA REGINA RODRIGUES Requerimento No 457/2021 - 

Assunto: Requer a realização de Audiência Pública a ser 

realizada no dia 10 de novembro, às 19h00, no plenário da 

Câmara Municipal, com a finalidade de discussão e debate 

sobre o transporte coletivo e Projeto de Lei n.o 125/2021. 

Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI, 

ALEXANDRE CINTRA Requerimento No 458/2021 - 

Assunto: Requer seja oficiada a empresa Fênix, para que seja 

estudada a possibilidade de prorrogação do vencimento dos 

vales transporte intermunicipais entre as cidades de Mogi 

Mirim e Mogi Guaçu, bem como para que seja realizada uma 

ampla divulgação entre os usuários. Autoria: JOÃO VICTOR 

COUTINHO GASPARINI, ALEXANDRE CINTRA 

Requerimento No 459/2021 - Assunto: REQUEIRO AO 

SENHOR PREFEITO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA A 

PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 DIAS DO REFIS 

MUNICIPAL Autoria: MARCIO EVANDRO RIBEIRO 

Requerimento No 460/2021 - Assunto: Requer a CETESB 

(Agência Ambiental de Mogi Guaçu) envio de respostas 

referentes a denuncia encaminhada por este vereador, na data 

de 04/10/2021, conforme fotos e vídeos encaminhados via 

email de suposto descarte ilegal de entulhos, galhos e troncos 

de árvore da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim na área 

localizada na Avenida Rod. Dep. Nagib Chaib, 550, SEJEL 

Mogi Mirim, atrás da ETEC e FATEC. Autoria: TIAGO 
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CÉSAR COSTA Requerimento No 461/2021 - Assunto: 

Requer a CETESB (Agência Ambiental de Mogi Guaçu) 

envio de respostas referentes a denuncia encaminhada por este 

vereador na data de 01/10/2021, com provas encaminhadas 

via email de suposto descarte ilegal de entulhos, galhos e 

troncos de árvore da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, em 

área privada de propriedade da empresa DAB Metal situada na 

Avenida Doutor Jose Carlos Tonon, 707, Distrito Industrial 

Luiz Torrani II – Mogi Mirim/SP. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA Requerimento No 462/2021 - Assunto: Requer ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e 

Silva, por meio da Secretaria Competente, o número 

atualizado e na íntegra da demanda reprimida que temos na 

Rede SUS, tais como exames laboratoriais/ imagem, cirurgias 

eletivas, próteses Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA 

Requerimento No 463/2021 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por 

meio da Secretaria Competente, informações se os EPIs 

(Equipamento de Proteção Individual) para a Covid 19, estão 

sendo fornecidos de forma adequada aos servidores linha de 

frente e quantos no estoque o Município possui Autoria: 

JOELMA FRANCO DA CUNHA Requerimento No 464/2021 

- Assunto: Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Dr. 

Paulo de Oliveira e Silva, por meio da Secretaria Competente, 

informações sobre os atendimentos de infanto-juvenil e de 

adultos da especialidade de pneumologista dentro de 

município de Mogi Mirim Autoria: JOELMA FRANCO DA 

CUNHA Requerimento No 465/2021 - Assunto: Requer ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e 

Silva, por meio da Secretaria Competente, atualização 

imediata do Portal Transparência de todos os contratos de 

aluguéis do Município de Mogi Mirim, até a presente data 

Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA Requerimento No 

466/2021 - Assunto: Convocar o Senhor Luiz Dalbo, DD 

Secretário de Cultura e Turismo para comparecer a sessão de 

Câmara no dia 25 de outubro (segunda-feira) ás 18h30, para 

prestar esclarecimentos sobre os atuais desafios da pasta, com 
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a retomada das atividades. Autoria: DIRCEU DA SILVA 

PAULINO Requerimento No 467/2021 - Assunto: Reitero o 

requerimento 362/2021 a Presidente Sônia Regina Rodrigues 

o pedido da 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 468/2021 

- Assunto: Reitera o requerimento 360/2021 ao Exmo. Prefeito 

Paulo Silva, através da secretaria competente, 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 469/2021 

- Assunto: Requer ao senhor prefeito Paulo de Oliveira e 

Silva, por meio das Secretarias competentes, informações 

detalhadas sobre quais empreendimentos imobiliários 

aguardam autorização da Prefeitura para iniciar suas 

atividades. Em caso de recusa de autorização nos últimos 9 

meses, qual o motivo do indeferimento. Autoria: LUCIA 

MARIA FERREIRA TENÓRIO; (colocados a votos em 

Sessão de hoje, Votação em Bloco, a Câmara aprovou, por 

unanimidade, dos vereadores presentes, os requerimentos). Na 

sequência, a Sra. Presidente deu por aprovadas, conforme 

deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES 

endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação No 

789/2021 - Assunto: Indico ao Exmo Sr. Prefeito Municipal 

Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da Secretaria 

competente para a implementação de iniciativa da “Unidade 

Básica Amiga da  Amamentação”, através Neph - Núcleo de 

Educação Permanente e Humanização como estratégia de 

educação continuada e adesão aos 10 passos propostos pela 

IUBAAM e sua avaliação. Autoria: ALEXANDRE CINTRA 

Indicação No 790/2021 - Assunto: Indico ao Exmo Sr. 

Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da 
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Secretaria competente para que sejam efetuados estudos e 

enviados a este vereador para a colocação de placas 

fotovoltaicas na Santa Casa de Mogi Mirim. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA Indicação No 791/2021 - Assunto: 

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

Silva, através da Secretaria competente que seja instituído o 

Conselho e Fundo Municipal dos Direitos e Igualdade de 

Racial na cidade de Mogi Mirim. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA Indicação No 792/2021 - Assunto: INDICA AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL ESTUDOS PARA 

EQUIPARAÇÃO DA PERICULOSIDADE DOS AGENTES 

DE TRANSITO. Autoria: DIRCEU DA SILVA PAULINO 

Indicação No 793/2021 - Assunto: Reitero indicação ao 

Executivo Municipal, por meio das secretarias competentes, 

para que seja instalado redutor de velocidade nas 

proximidades da entrada do Hospital 22 de Outubro. Autoria: 

LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO Indicação No 

794/2021 - Assunto: INDICO PARA QUE A SECRETARIA 

COMPETENTE REALIZE A ELABORAÇÃO DE LAUDO 

PARA ERRADICAÇÃO DE ESPÉCIE ARBÓREO EM 

FRENTE A ESCOLA JORGE BERTOLASO STELLA, NO 

PARQUE DO ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. A seguir, a senhora Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes 

MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): 

Moção No 318/2021 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM 

UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DA 

SENHORA MARIA ADRIANA ANDRADE CACCAVARO, 

OCORRIDO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA Moção No 319/2021 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO 

PELO FALECIMENTO DO ANESTESISTA DR. ANTONIO 

CARLOS ROMANELLO, OCORRIDO DIA 05 DE 

OUTUBRO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA 

Moção No 320/2021 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE 

APLAUSOS À DIREÇÃO E AOS COLABORADORES DA 

TENNECO CLEAN AIR BRASIL, SISTEMAS DE 
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EXAUSTÃO WALKER PELO ANIVERSÁRIO DE 25 

ANOS DE FUNDAÇÃO COMPLETADOS EM 17 DE 

SETEMBRO DE 2021. Autoria: ALEXANDRE CINTRA 

Moção No 321/2021 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PELOS 3 ANOS DA 

IGREJA AMOR E FÉ EM MOGI MIRIM. Autoria: ADEMIR 

SOUZA FLORETTI JUNIOR O Vereador Ademir Souza 

Floretti Junior requereu, verbalmente, a leitura da Moção nº 

321/2021, na íntegra, o que foi aprovado, pelo Presidente da 

Câmara, assim redigida: “SENHORA PRESIDENTE, 

SENHORES VEREADORES E VEREADORAS. 

Requeremos à Mesa, na forma regimental de estilo e após 

ouvido o Douto Plenário e de acordo com o Art. 162, 

combinado com o Art. 152 § 2 do Regimento Interno Vigente, 

que seja consignada em Ata de nossos trabalhos MOÇÃO 

HONROSA DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

PELOS 3 ANOS DA IGREJA AMOR E FÉ EM MOGI 

MIRIM, a serem comemorados no dia 22 de outubro de 2021. 

A igreja Amor e Fé foi fundada no dia 22 de outubro de 2018. 

Seus fundadores - Pastor Ricardo Silva de Oliveira, e sua 

esposa, Pastora Odete de Oliveira - ouvindo um chamado de 

Deus iniciaram a igreja com o desejo de ser relevante em 

nossa cidade. Com a visão de cuidar de pessoas, a igreja Amor 

e Fé conta com muitas ações sociais que têm ajudando 

inúmeras pessoas semanalmente. Alguns de seus projetos que 

estão em andamento são: Quilo do Amor (doações de cestas 

básicas); aulas de Taekwondo, Jiu-jítsu e defesa pessoal 

feminina; e dança. Outros projetos que logo se iniciarão dentre 

eles: Karatê e aulas de inicialização musical. Usando o tema 

“Experimente ser Amado”, a igreja Amor e Fé tem procurado 

transmitir o amor ao próximo como Jesus ensinou. Durante 

esses três anos que se passaram, a igreja tem vivido um tempo 

de alcance das maravilhosas promessas de Deus e 

experimentando crescer em Sua graça. Muitas famílias têm 

sido restauradas e pessoas a cada dia sendo transformadas e 

abençoadas. Diante disso, a Igreja Amor e Fé existe para 

manifestar o amor de Deus, através do evangelho de Jesus 
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Cristo e no poder do Espírito Santo, servindo uns aos outros 

integralmente. Acima de tudo, a igreja Amor e Fé está 

fundamentada na crença em um único Deus Eterno, Criador e 

Senhor de todas as coisas. Acreditando nas verdades expostas 

na Bíblia Sagrada e baseando-se nelas como alimento e 

elemento de crescimento constante, a igreja Amor e Fé segue 

trabalhando firme no discipulado, no evangelismo e no 

cuidado de pessoas, com a visão de levar o evangelho de Jesus 

Cristo de Mogi Mirim para o mundo, edificando famílias e 

transformando realidades.“O SENHOR te abençoe e te guarde; 

o SENHOR faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha 

misericórdia de ti; o SENHOR sobre ti levante o rosto e te dê 

a paz”. Números 6.24-26 Moção No 322/2021 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS À ATLETA 

MOGIMIRIANA MIRLENE PICIN, A “MIKA” 

VENCEDORA DE 4 MEDALHAS NAS 5 PROVAS EM 6 

DIAS DE DISPUTA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE 

ROLERSKI 2021 NO PARQUE ECO ESPORTIVO DAHMA 

E GOLF CLUB EM SÃO CARLOS. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA Moção No 323/2021 - Assunto: MOÇÃO 

HONROSA DE APLAUSOS À FREE PLAY PELA 

CONQUISTA DE 5 MEDALHAS DE SEUS ATLETAS 

NADADORES: ARTHUR CARVALHO COM 2 

MEDALHAS DE OURO E ANA CLARA BRITO VIDOLIN 

COM 3 MEDALHAS: UMA DE OURO, UMA DE PRATA E 

UMA DE BRONZE, NO TORNEIO REGIONAL MIRIM E 

PETIZ, REALIZADO NO CENTRO CÍVICO NA CIDADE 

DE AMERICANA EM SETEMBRO DE 2021. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA Moção No 324/2021 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA TODOS OS 

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, 

ESTADUAL, TÉCNICA, PARTICULAR, DE CURSINHOS 

PRÉ-VESTIBULAR E CURSOS TÉCNICOS E 

UNIVERSITÁRIOS PELO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, 

DIA DO PROFESSOR. PARABÉNS A TODOS OS 

PROFESSORES PELO TRABALHO DE EXCELÊNCIA 

QUE REALIZAM! Autoria: ALEXANDRE CINTRA Moção 
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No 325/2021 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE 

APLAUSOS AO SECRETÁRIO DE CULTURA E 

TURISMO, LUIZ HENRIQUE DALBO, AO PÓS DOUTOR 

EM EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA E 

MESTRE EM ARTES VISUAIS, OSCAR D’AMBRÓSIO 

PELO 11o SALÃO INTERNACIONAL DE ARTES 

VISUAIS, NO PERÍODO DE 2 A 29 DE OUTUBRO DE 

2021 NO CENTRO CULTURAL PROFESSOR LAURO 

MONTEIRO DE CARVALHO E SILVA DE MOGI MIRIM 

COM CURADORIA DA CIA ARTE E CULTURA. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA Moção No 326/2021 - Assunto: 

MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES COM A 

EQUIPE “C” DA GCM, VIATURA 39 DA GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL DE ITAPIRA E AO ENFERMEIRO DA 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA 

LESTE, ROMILDO SANTANA DOS REIS PELO 

RESGATE DE PACIENTE MOGIMIRIANO NAQUELA 

CIDADE. Autoria: MARCOS ANTONIO FRANCO. Moção 

No 327/2021 - Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 

AO JOVEM MOGIMIRIANO JOÃO MENDES, O MC 

NEGUIN DA LC, PELO LANÇAMENTO NACIONAL DA 

MÚSICA LEWIS HAMILTON E INÍCIO DA CARREIRA 

MUSICAL. Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO 

GASPARINI. O Vereador João Victor Coutinho Gasparini 

requereu, verbalmente, a leitura da Moção nº 327/2021, na 

íntegra, 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 § 2º do Regimento Interno 

Vigente, seja registrado em ata de nossos trabalhos VOTOS 

DE CONGRATULAÇÕES AO JOVEM MOGIMIRIANO 

JOÃO MENDES, O MC NEGUIN DA LC, PELO 

LANÇAMENTO NACIONAL DA MÚSICA LEWIS 

HAMILTON E INÍCIO DA CARREIRA MUSICAL. “Minha 

missão no Funk não é só canetar um som por entretenimento, 

mas como uma energia transformadora”. Foi com essas 
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palavras que o mogimiriano João Antônio Mendes se 

apresentou ao Portal Kondzilla, maior produtor musical do 

funk nacional, para contar sua história e início da trajetória 

musical. Garoto da zona Leste da cidade, cresceu com o sonho 

de mudar a vida de sua família e de sua comunidade através da 

música, e agora dá os primeiros passos para transformar a 

esperança em realidade. Neste final de semana, João, o MC 

Neguin da LC, fará sua primeira apresentação ao vivo a um 

público de grandes proporções, fazendo abertura de um 

festival de funk na região. Além da grande oportunidade com 

o show, Neguin da LC lançou seu clipe de produção 

profissional “Lewis Hamilton”, que tem feito sucesso entre os 

jovens das “quebradas” mogimirianas e pelo Brasil. Da rima 

do fundo da sala de aula para os grandes palcos, João é um 

exemplo de superação e dedicação, jamais deixando de correr 

atrás dos seus sonhos e visando promover transformação 

social através de suas letras. Para que seja exemplo para 

outros jovens da periferia e tenha o devido reconhecimento da 

sociedade mogimiriana, é fundamental que esta Casa de Leis 

reconheça o trabalho e conduta de João, o Neguin da LC. 

Portanto, solicita-se apoio dos nobres pares com a aprovação e 

endosso desta Moção. ”; (colocadas a votos em Sessão de 

hoje, Votação em Bloco, a Câmara aprovou, por unanimidade, 

dos vereadores presentes, as moções). A seguir, a Sra. 

Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs 699, 700, 701, 

702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, datados 

de 4 e 6 de outubro de 2021, todos subscritos pelo Chefe de 

Gabinete do Prefeito Municipal, Állan Rodrigues Alves, 

respectivamente, respondendo a respeito da Indicação nº 

685/2021; Indicação nº 729/2021; Indicação nº 724/2021; 

Requerimento nº 402/2021; Requerimento nº 253/2021; 

Indicação nº 687/2021; Requerimento nº 368/2021; 

Requerimento nº 380/2021; Requerimento nº 382/2021; 

Indicação nº 693/2021; Indicação nº 694/2021; Indicação nº 

720/2021; Indicação nº 607/2021; Requerimento nº 291/2021, 

desta Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos senhores 
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vereadores interessados). Ofício, datado de 05 de outubro de 

2021, subscrito pelo Chefe de Gabinete Allan Rodrigues 

Alves, “dispondo sobre a resposta ao Requerimento nº 

385/2021”; (arquive-se após dar ciência aos Srs. Vereadores). 

Posto isto, a Sra. Presidente informou sobre a Emenda 

Modificativa nº 02, a Resolução nº 01, de 2021, do Artigo nº 

64, dispondo que durante a legislatura funcionaria de forma 

concomitante apenas duas frentes Parlamentares propostas 

pelo mesmo vereador e cada vereador poderia aderir a no 

máximo seis (06) Frentes Parlamentares de forma 

concomitante, incluindo as estabelecidas no caput; (colocada a 

votos foi aprovada unanimemente a emenda, sendo incluída 

no projeto). 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, a 

Vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira. Apresentou sua 

apreensão em relação a vacinação contra o Covid-19, pois se 

constrangeu com o fato de que uma menina de doze (12) anos 

não havia se vacinado e que a mãe não permitiria que a filha 

se vacinasse. Acrescentou que Coronavírus era uma doença 

que matava e deixava as pessoas com sequelas, portanto, a 

vacinação era séria e ninguém deveria se orgulhar de não 

terem se vacinado. Discursou, em seguida, a Vereadora Mara 

Cristina Choquetta. Falou sobre a reunião que tiveram com o 

Deputado Barros Munhoz, que teve o intuito de avisar os 

moradores e trabalhadores rurais que utilizavam a via dos 

agricultores, sobre as obras de recapeamento e recuperação do 

asfalto da rodovia, e já havia saído a licitação com prazo de 

doze (12) meses para a realização do serviço. Agradeceu o 

Deputado Barros Munhoz e o Prefeito Paulo de Oliveira e 

Silva. Enunciou sobre a volta às atividades das creches 

municipais e que a previsão da volta de mais seis (06) creches 

seria no dia 25 de outubro. Proferiu sobre as cirurgias eletivas 

que estavam retornando a serem feitas no município. Em 

seguida, fez uso da palavra o Vereador Marcos Antônio 
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Franco. Aclarou sobre a importância de todos saberem a 

controlar a língua, guardando-a do mal. Incluiu que o aviso 

também valia para os celulares, porque quando eram bem 

utilizados era uma bênção nas mãos, mas que infelizmente 

muitas notícias falsas circulavam nas redes sociais. Discursou, 

em seguida, o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães.  

Pronunciou que a NASA – Administração Nacional de 

Aeronáutica e do Espaço havia enviado satélites em outros 

planetas em busca de água, porque onde houvesse água 

poderia ter existido vida futura. Incluiu que se empenhavam 

nisso pois tinham uma visão de futuro significativa onde 

poderia haver falta de água devido ao desperdício e poluição. 

Comunicou que precisavam que as autoridades fiscalizassem o 

meio ambiente, porque várias áreas no Brasil estavam sendo 

aterradas. 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. A Presidente informou que dois (02) 

de seus colegas estavam contaminados com Covid-19, 

salientando a importância da vacinação e dos protocolos de 

segurança. Aclarou que o duodécimo da Casa era um valor 

repassado para que a Câmara Municipal pudesse se manter 

durante o ano, e quando havia sobra desse valor ele retornava 

aos Cofres Públicos. Acrescentou que fizeram a devolução de 

R$750.000,00 para o município, afim do uso ter sido 

destinado a saúde. Parabenizou aos profissionais de saúde 

pelo trabalho que realizavam. A Vereadora Presidente se 

solidarizou com o Vereador Marcos Antônio Franco e ao 

Vereador Ademir Souza Floretti Junior pela prontidão que 

demonstraram aos ajuda-la quando havia recebido a falsa 

notícia de que um paciente, com necessidades especiais, havia 

sido deixado em São Paulo, por falta de transporte da saúde, 

sozinho e sem celular. Acrescentou que tinha se sentido muito 

preocupada pois a ambulância havia ido busca-lo e não estava 

encontrando o paciente, pois na realidade, o paciente havia ido 
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para São Paulo a pedido de uma vaga de transporte público de 

saúde, porém não possuía uma reserva para a consulta médica, 

realizando um atendimento particular, que isentava a 

responsabilidade da prefeitura em transporta-lo. Pontuou que 

para evitar o ocorrido os pacientes que requisitassem o 

transporte público de saúde deveria ter um acompanhamento. 

Novamente da direção dos trabalhos a Vereadora Presidente 

Sonia Regina Rodrigues. Em seguida, discursou o Vereador 

Tiago César Costa. Proferiu sobre a falta de insumos na saúde 

mogimiriana, pois o fornecimento de insumos estava um caos. 

Acrescentou que na semana anterior era para a secretária de 

saúde ter comparecido ao Plenário para prestar 

esclarecimentos, porém ela estava viajando e não pôde 

comparecer. Comunicou que a secretária não poderia ter tirado 

férias por não ter possuído o período aquisitivo de doze (12) 

meses. Discursou, em seguida, o Vereador Ademir Souza 

Floretti Junior. Concordou com o discurso do Vereador 

Orivaldo Aparecido Magalhães sobre a crise hídrica que 

estavam vivendo e as pessoas não se conscientizavam. 

Parabenizou a administração pela busca de recursos para a 

conscientização da população a respeito da falta de água.  

Ressaltou que definiu parte de suas emendas impositivas para 

algumas entidades, sendo o valor de R$100.000,00 (cem mil 

reais). Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Alexandre 

Cintra. Agradeceu pela aprovação de seus requerimentos, 

indicações e moções, pois se baseavam em sua luta, inclusive 

pela igualdade racial no município e no mundo. Discursou, em 

seguida, o Vereador Cinoê Duzo. Demonstrou gratidão pela 

Guarda Mirim de Mogi Mirim, pela contribuição na formação 

das pessoas, inclusive a sua. Em seguida, fez uso da palavra o 

Vereador Dirceu da Silva Paulino. Iniciou dizendo que o que 

definia quem ele era, era o seu passado e que todos deveriam 

se orgulhar do passado que tiveram. Explanou que toda sua 

condução em apoio ao Executivo o deixava tranquilo e se 

desculparia por qualquer erro que chegasse a cometer. Aclarou 

que todos estavam agindo em benefício da cidade, 

concordando ou não com o prefeito municipal, defendendo o 
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que era defensável. Discursou, em seguida, o Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha. Agradeceu ao Deputado Barros 

Munhoz pela colaboração que tinha com a cidade de Mogi 

Mirim, e pelo recapeamento da via dos agricultores. Colocou 

que o Governador do Estado de São Paulo, João Dória, 

anunciou que, a partir de 18 de outubro, as escolas municipais 

e estaduais teriam a volta de 100% (cem por cento) das aulas 

presenciais, no Estado de São Paulo. O vereador estava 

preocupado com as condições em que as escolas se 

encontravam, pois não estavam fisicamente prontas para um 

retorno de 100% (cem por cento) dos alunos. Comunicou que 

conversou com a secretária de educação, e ficou mais 

tranquilo pois Mogi Mirim só teria a volta às aulas 100% (cem 

por cento) presenciais no mês de novembro. Em seguida, fez 

uso da palavra o Vereador João Victor Coutinho Gasparini. 

Comunicou que estava feliz pois havia sido informado, por 

meio da secretária de educação, sobre a volta aos trabalhos de 

seis (06) creches municipais. Incluiu que viu muita alegria dos 

alunos da creche, quando juntamente com a Vereadora Mara 

Cristina Choquetta, organizou uma festa para as crianças. 

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

Iniciou dizendo que o mês de outubro era extremamente 

especial porque trazia celebrações importantes para a 

vereadora. Agradeceu aos professores, pois mesmo em um 

cenário desfavorável todos se reinventaram. Acrescentou que 

para o Executivo o ensino era apenas um cumprimento de 

metas, porém o município não deveria ver esse assunto dessa 

maneira, mas sim, como aprimoramento da educação. Aclarou 

que não teve respostas do Executivo, relacionadas com os 

questionamentos do câncer de mama que a vereadora realizou, 

e que isso era um caso muito sério. Em seguida, fez uso da 

palavra a Vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório. Salientou 

sobre a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que era 

comemorada dia 12 de outubro. Acrescentou que havia 

participado de uma caminhada, entre Mogi Mirim até 

Martinho Prado, onde quatrocentas e vinte e três (423) 

pessoas haviam participado da romaria. Aclarou que havia 
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recebido uma emenda de R$300.000,00 (trezentos mil reais) 

de um deputado, para a realização de cirurgias eletivas, e 

incluiu que sua emenda impositiva integral também seria 

colocada nas cirurgias eletivas, na aquisição de próteses. 

Discursou, em seguida, o Vereador Luís Roberto Tavares. 

Expos que a rua nº 15, do bairro Parque das Laranjeiras, 

possuía o nome de um antigo presidente da Câmara Municipal 

de Mogi Mirim, e que se interessava em conhecer mais, por 

meio do filho do ex-presidente, sua história. Também proferiu 

sobre a crise hídrica que o país estava enfrentando.             

Não havendo mais oradores inscritos, a Sra. Presidente 

suspendeu a Sessão às 21h00, 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 131, de 2021, de autoria do 

Prefeito Municipal, “ficando o Município de Mogi Mirim, 

pelo Poder Executivo, autorizado a instituir, no âmbito da 

Administração Direta e da Indireta, o Programa ‘JOVEM 

APRENDIZ’, mediante celebração de ajuste com o Centro de 

Especialização e Base Educacional (CEBE), e dando outras 

providências”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação; de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência 

Social; de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e de 

Finanças e Orçamento. Para discorrer sobre a matéria, fez uso 

da palavra a Vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira, 

avisando aos Nobres Pares para que discursassem rapidamente 

para que os adolescentes, que desejavam ver o final das 

votações, pudessem ir para a casa de ônibus. Discursou, em 

seguida, o Vereador Tiago César Costa. Comunicou que era 

uma alegria poder ter sido o relator do parecer, pela Comissão 
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de Justiça e Redação, para a viabilização do projeto. Incluiu 

que sua irmã havia começado sua carreira pela Guarda Mirim, 

então era uma alegria o que o convênio acrescentava na vida 

dos jovens. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador João 

Victor Coutinho Gasparini. Proferiu que o projeto era uma 

Política Social que privilegiava os jovens para que crescessem 

profissionalmente nos meios públicos de Mogi Mirim.  

Discursou, em seguida, o Vereador Luís Roberto Tavares. 

Aclarou que a cidade de Mogi Mirim tinha uma dívida 

significativa com a Guarda Mirim, pois havia formado 

excelentes profissionais e graças a Deus a dívida estava sendo 

resolvida.  Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Geraldo 

Vicente Bertanha. Se dirigiu aos jovens e disse que era 

importante cumprir as leis e que possuiriam um mecanismo 

nas mãos que poderia ser cobrado, pois a lei que estavam 

discutindo permitiria também que o setor privado fizesse 

convênio com a Guarda Mirim, se tivessem ambição de 

possuírem carreira em setores privados. Apontou que o projeto 

não traria os jovens apenas a prefeitura, mas abriria várias 

portas a todos. Discursou, em seguida, o Vereador Cinoê 

Duzo. Informou que os jovens da Guarda Mirim estavam no 

caminho certo e disse que votaria a favor do projeto. Em 

seguida, fez uso da palavra a Vereadora Mara Cristina 

Choquetta. Lembrou que quem ganhava com o projeto eram 

os jovens e suas famílias, que teriam diversas oportunidades. 

Discursou, em seguida, o Vereador Ademir Souza Floretti 

Junior. Registrou que o projeto ofertaria aos aprendizes 

condições favoráveis para exercerem suas aprendizagens de 

formação profissional, estimulando os aprendizes no sistema 

educacional, garantindo o processo de escolarização. 

Parabenizou todos os jovens que buscavam oportunidades no 

mercado de trabalho. Em seguida, fez uso da palavra o 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. Disse aos jovens 

que estavam na era digital, para que ficassem atentos as 

profissões futuras, incentivando o estudo das áreas de 

mecatrônica e informática. Discursou, em seguida, o Vereador 

Alexandre Cintra. Comunicou que havia chegado o momento 
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de devolver a cidade tudo o que ele havia usufruído dela, e 

que a Guarda Mirim foi a porta de entrada em sua vida, onde 

conseguiu seu primeiro emprego. Ressaltou que a esperança 

sempre brilharia mais do que a escuridão. Em seguida, fez uso 

da palavra a Vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório. Proferiu 

que estava orgulhosa em saber que a justiça estava sendo feita, 

beneficiando a Guarda Mirim. Apontou que votaria a favor do 

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

Cunha. Salientou que desde o ano 2000 a Lei nº 10097 já 

dispunha sobre a contratação de aprendizes, e que desde o ano 

de 2018 a Instrução Normativa nº 146 dizia que o município, a 

união e o Estado eram obrigados ter feito a contratação de 

aprendizes. Acrescentou que sempre achou um absurdo não 

havido antes a contratação de aprendizes. Em seguida, fez uso 

da palavra o Vereador Márcio Evandro Ribeiro. Comentou 

sobre a satisfação por ter feito parte da votação desse 

importante projeto. Incluiu que olhando aos jovens via 

possíveis boxeadores e boxeadoras, ressaltando que o projeto 

“Arte da Luta” estava sempre à procura de novos talentos. 

Discursou, em seguida, o Vereador Marcos Antônio Franco. 

Parabenizou os vereadores e ao prefeito municipal, pela 

iniciativa do projeto de lei. Comunicou que muitos jovens 

levavam sustento para suas casas e ajudavam seus familiares, 

e estava muito alegre pela oportunidade de votação no projeto. 

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. Complementou dizendo que trabalhava na polícia 

e era triste quando jovens caíam em ocorrências, e acrescentou 

que tinham uma média de vinte (20) a quarenta (40) prisões 

por semana. Explicou que muitos jovens que passavam por 

situações difíceis não haviam tido muitas oportunidades na 

vida e não conseguiam ser diferentes. Incluiu que todos os 

jovens deveriam ter a oportunidade de se ocupar estudando e 

trabalhando. Incentivou todos a serem o que desejavam ser e 
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correrem em busca de seus sonhos. Novamente na direção dos 

trabalhos a Vereadora Presidente Sonia Regina Rodrigues; 

(colocado a votos, em sessão de hoje, a Câmara aprovou, 

Turno Único, por unanimidade, dos vereadores presentes, o 

Projeto de Lei nº 131/2021, do Prefeito Municipal). “ex-vi” 

do disposto no Artigo 145 do Regimento Interno. 2. Projeto 

de Resolução nº 01, de 2021, de autoria do Vereador João 

Victor Gasparini, “alterando dispositivos da Resolução 276/10 

(Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi Mirim), 

estabelecendo a criação e regulamentação de Frentes 

Parlamentares”. Pareceres da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal e da Comissão de Justiça e Redação. Com 01 

emenda modificativa de autoria do Vereador João Victor 

Gasparini. Para explanar sobre a matéria, fez uso da palavra a 

Vereadora Mara Cristina Choquetta. Comentou que quando 

estava analisando o projeto havia percebido uma limitação de 

apenas oito (08) Frentes Parlamentares, o que era pequeno 

para dezessete (17) vereadores. Aclarou que estavam 

propondo a mudança para duas (02) Frentes Parlamentares por 

vereador. Discursou, em seguida, o Vereador João Victor 

Coutinho Gasparini. Explicou que o presente projeto de 

resolução analisado buscava compartilhamento com todos 

pois as demandas das Frentes Parlamentares eram coletivas e 

não havia uma constituição sobre isso a nível municipal. 

Apontou que o projeto proporcionaria as atividades 

legislativas dentro da Câmara Municipal. Agradeceu a Mesa 

Diretora pela ajuda que forneceu para que o projeto pudesse 

ter sido tramitado e colocado em votação; (colocado a votos, 

em sessão de hoje, a Câmara aprovou, Turno Único, por 

unanimidade, dos vereadores presentes, o Projeto de 

Resolução nº 01/2021, do Vereador João Victor Coutinho 

Gasparini, e Emenda); (à sanção do Prefeito de Mogi Mirim). 

EM PRIMEIRO TURNO “ex-vi” do disposto do Artigo 36, 

do Regimento Interno. 3. Parecer Desfavorável da Comissão 

de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 109, de 2021, de 

autoria da Vereadora Joelma Franco da Cunha, “dispondo 

sobre a proibição da prática de Zoofilia no Município de Mogi 
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Mirim e dando outras providências”. O Parecer irá a Plenário 

para ser discutido; se o Parecer for rejeitado o Projeto seguirá 

sua tramitação sendo encaminhado às próximas comissões, e 

se o Parecer Desfavorável for acatado, o Projeto será 

arquivado. Para discorrer sobre a matéria, fez uso da palavra a 

Vereadora Joelma Franco da Cunha. Comentou que haviam 

proposta um projeto na Casa, que se tratava da prática de 

zoofilia no município. Realizou a leitura do Projeto de Lei nº 

109/2021, assim redigido: “Art. 1° - É proibido a prática de 

zoofilia no Município de Mogi Mirim, assim entendido 

praticar ou manter atos libidinosos, eróticos ou relações 

sexuais com animais. §1º.  A inobservância do disposto no caput 

sujeitará o infrator às seguintes penalidades:  I – Multa de 100 

UFESP por animal; II – Perda da guarda dos animais e 

encaminhamento deles ao departamento de proteção e bem-

estar animal do município e/ou outros órgãos e entidades 

relacionadas. § 2º. No caso de reincidência, a multa será 

aplicada em dobro. §3º. As penalidades aplicadas nos termos 

dessa lei, não impede, sejam os órgãos estaduais e federais 

oficiados para as providências penais que entenderem 

aplicáveis ao caso. Art. 2º - . Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação. ” Acrescentou que o projeto havia sido 

julgado inconstitucional com base na denotação performativa, 

cuja competência era privativa da união, conforme dispunha o 

Artigo nº 22, Inciso I, da Constituição Federal. Informou que a 

disposição do artigo do Vereador João Victor Coutinho 

Gasparini, como competência privativa, competia também ao 

município a preservação das florestas, fauna e flora. 

Comentou que o despacho da Comissão havia sido 

inconstitucional, mas o da empresa de assessoria havia sido 

constitucional. Discursou, em seguida, o Vereador João Victor 

Coutinho Gasparini. Ressaltou que o projeto teve o parecer 

desfavorável pela Comissão, e entendia que o que feria a 

Constituição Federal era por tentarem justificar algo que ainda 

não estava justificado no código penal. Em seguida, fez uso da 

palavra o Vereador Geraldo Vicente Bertanha. Pontuou que 

respeitaria a decisão da Comissão. Discursou, em seguida, o 
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Vereador Luís Roberto Tavares. Proferiu que sempre apoiaria 

a luta dos legisladores, apoiando e incentivando. Comentou 

ser a favor do projeto e contra o parecer desfavorável. 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. A Presidente informou que achava nojento o ato de 

zoofilia e o repudiou. Porém concluiu que mesmo que a Casa 

aprovasse o projeto, não poderiam realizar nenhum ato penal, 

devido ao código penal brasileiro, pois isso não era 

considerado crime no Brasil.  Novamente na direção dos 

trabalhos, a Vereadora Presidente Sonia Regina Rodrigues. 

Discursou, em seguida, o Vereador Tiago César Costa. 

Afirmou que a lei já proibia os maus tratos e abuso de 

animais, e o Congresso Nacional estava tentando a realização 

do que a Vereadora Joelma Franco da Cunha pretendia a nível 

municipal. Informou que a justificativa da Vereadora Joelma 

Franco da Cunha o trouxe outra visão, pois a vereadora não 

estava tentando legislar penalmente, mas sim, 

administrativamente. Proferiu que votaria contra o parecer, 

retirando sua assinatura. Em seguida, fez uso da palavra o 

Vereador Cinoê Duzo. Enunciou que apoiaria o autor do 

projeto, pois em diversos municípios a prática de zoofilia não 

era liberada; (o Parecer Desfavorável da Comissão de Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 109/2021, de autoria da 

Vereadora Joelma Franco da Cunha, foi rejeitado por nove 

(09) votos favoráveis a seis (06) votos contrários, sendo então, 

arquivado). Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", a Sra. 

Presidente passou, desde logo, ao fim da sessão, visto que não 

havia tempo hábil para o momento reservado a 

"EXPLICAÇÃO PESSOAL". A Sra. Presidente determinou 

fosse guardado um respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo 

passamento do senhor Antônio Carlos Romanello e Maria 

Adriana Andrade Caccavaro. Nada mais a se tratar, a Sra. 

Presidente, Vereadora Sonia Regina Rodrigues, agradeceu a 
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presença de todos e, sob a proteção de Deus, encerrou os 

trabalhos da presente Sessão às 22h20 do que, para constar, 

determinou a lavratura da presente ata, a qual, após achada 

conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente 

assinada. 
 


