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         ATA DA OITAVA (08ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luis Roberto Tavares. 

 

 

Aos 28 dias do mês de março do ano dois mil e vinte e 

dois, 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 oitava (08ª) Sessão 

Ordinária do Segundo (2º) 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 março de 2022.  Às 18h43, 

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 Mara Cristina 
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Choquetta para que procedesse a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. Posto isto, a sessão foi suspensa às 18h45, 

para cumprimento do disposto no Requerimento nº 67/2022, 

de iniciativa da Alexandre Cintra, que solicitou homenagem 

especial ao Dia Internacional das Mulheres, efeméride da 

segunda terça-feira do mês de março. Por questão de ordem 

fez uso da palavra a vereadora Joelma Franco da Cunha, 

pedindo que fosse consultado o douto plenário sobre o 

requerimento nº 133 para que fosse aceito a emenda 

supressiva 01 do projeto 26 de 2022.Colocado a votos em 

Sessão de hoje, a Câmara reprovou, por nove (09) votos 

favoráveis e sete (07) votos contrários, o requerimento). Por 

questão de ordem fez uso da palavra o vereador Tiago César 

Costa, pedindo que fosse consultado o douto plenário, sobre o 

requerimento nº 132 para que fosse aceito a emenda aditiva, nº 

01 do projeto de lei 44 de 2022 que trata do passe social. 

Colocado a votos em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por 

unanimidade, o pedido). Por questão de ordem fez uso da 

palavra o vereador Alexandre Cintra, pedindo que fosse 

constado em ata que na sessão ordinária do dia 21 de março de 

2022, solicitou uma questão de ordem e fez um requerimento 

de forma verbal a Vereadora Presidente Sonia Regina 

Rodrigues para que submetesse ao plenário desta casa de Leis, 

com a finalidade de deliberar a entrada de uma emenda 

aditiva, de autoria deste mesmo Vereador referente ao projeto 

de lei complementar nº 03 de 2022, fez o requerimento em 

tempo hábil, e o requerimento verbal não foi aceito e portanto 

teve que realizar um requerimento físico de nº 122 o que 

gerou transtornos pois o Prefeito Municipal teve que mandar 

outro projeto de Lei complementar para ser aprovado nesta 

casa, a situação não foi resolvida da melhor maneira como 

poderia. Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte 

reservada ao "EXPEDIENTE", a Sra.  Presidente deu ciência 

à Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 01. Projeto de 

Lei nº 53 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, Paulo de 

Oliveira e Silva, acompanhado de Mensagem nº 032/2022, 

datada de 24/03/2022, objeto do Ofício nº 32/2022, de igual 
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data, “Autorizando o Município de Mogi Mirim, pelo Poder 

Executivo, a contratar operação de crédito junto à Caixa 

Econômica Federal, no âmbito do programa FINISA – 

Financiamento à infraestrutura e ao Saneamento na 

Modalidade Apoio Financeiro destinado a aplicação em 

Despesa de Capital e a oferecer garantias, e dando outras 

providências. ”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 02. Projeto 

de Lei nº 54 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, Paulo 

de Oliveira e Silva, acompanhado de Mensagem nº 033/2022, 

datada de 25/03/2022, objeto do Ofício nº 33/2022, de igual 

data, “Dispondo sobre a desapropriação, amigável ou judicial, 

de área de terreno de que consta pertencer a Valdir Anselmo 

Manera e S/M.”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 03. Projeto 

de Lei nº 50 de 2022, de autoria da Vereadora Joelma Franco 

da Cunha e dos Vereadores Luis Roberto Tavares e Ademir 

Souza Floretti Junior “Dispondo sobre a instalação de 

Câmeras de Monitoramento de Segurança nas creches e 

Escolas Públicas Municipais. ”; (ao exame das Comissões 

Permanentes);04. Projeto de Lei nº 51 de 2022, de autoria da 

Vereadora Sonia Regina Rodrigues “Adotando o programa 

Vizinhança Solidária no Município de Mogi Mirim. ”; (ao 

exame das Comissões Permanentes); 05. Projeto de Lei nº 52 

de 2022, de autoria do Vereador Alexandre Cintra “Declara de 

Utilidade Pública a associação Mojimiriana de Tradição e 

Cultura / Orquestra Mojimiriana de Viola Caipira. ” (Ao 

exame das Comissões Permanentes); Ato contínuo, a Sra. 

Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 

Vereadores os seguintes REQUERIMENTOS, hoje 

endereçados à Mesa (aprovados pela Casa): nºs. Requerimento 

Nº 115/2022 - Assunto: REQUEIRO AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, 

INFORMAÇÕES SOBRE A RETOMADA DO CONVÊNIO 

ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E O CENTRO DE 

RESSOCIALIZAÇÃO JOÃO MISSAGLIA, OBJETIVANDO 

A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA. 
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Autoria: MARCOS PAULO CEGATTI. Colocado a votos em 

Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, o 

pedido). Requerimento Nº 116/2022 - Assunto: Reiterar os 

requerimentos 29/2022, 56/2022 e 62/2022 ao Exmo. Prefeito 

Paulo Silva, através das secretarias competentes, pois 

conforme Regimento Interno, Art. 243 §2º, combinado com o 

Decreto Lei 201/1967, Art. 4º - Inciso III, que trata dos crimes 

de responsabilidade, não estão sendo respeitados os prazos 

previstos para as devidas respostas. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Colocado a votos em Sessão de hoje, a Câmara 

aprovou, por unanimidade, o pedido). Foi colocado o pedido 

da Vereadora Sonia Regina Rodrigues para que as moções e 

requerimentos fossem lidas e votadas em bloco, foi aprovado 

por unanimidade o pedido da Vereadora. Requerimento Nº 

117/2022 - Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Paulo Silva, 

por intermédio da secretaria competente, informações 

referentes aos funcionários que foram contratados pela Santa 

Casa de Misericórdia de Mogi Mirim para trabalharem na 

Central de Síndromes Gripais. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Requerimento Nº 118/2022 - Assunto: REQUEIRO 

AO PREFEITO DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA QUE, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, ESTUDE E 

ME INFORME A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO 

DE AUXILIARES DE APOIO E CUIDADORES, PARA OS 

PROFESSORES DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO, CONFORME LEI Nº 13.146/2015, LEI 

BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Requerimento Nº 119/2022 - Assunto: REQUER À 

EMPRESA ELEKTRO A REALIZAÇÃO DE PODA DE 

ÁRVORE NA RUA PROFº BENEDITO APARECIDO 

TAVARES – JARDIM FLAMBOYANT. Autoria: ADEMIR 

SOUZA FLORETTI JUNIOR. Requerimento Nº 120/2022 - 

Assunto: REQUER À EMPRESA ELEKTRO A 

REALIZAÇÃO DE PODA DE ÁRVORE SITUADA À 

AVENIDA PEDRO BOTESI, NAS PROXIMIDADES DA 

UBS SANTA CLARA. Autoria: ADEMIR SOUZA 
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FLORETTI JUNIOR. Requerimento Nº 121/2022 - Assunto: 

Requer ao senhor prefeito Paulo de Oliveira e Silva que, por 

meio das Secretarias competentes, determine estudos de 

impacto financeiro para atualização dos índices utilizados para 

remunerar os médicos do município, inclusive da Santa Casa, 

a qual está sob intervenção. Autoria: LÚCIA MARIA 

FERREIRA TENÓRIO. Requerimento Nº 122/2022 - 

Assunto: REQUEIRO AO PREFEITO DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA QUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

COMPETENTE, PROVIDENCIE PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR CORRIGINDO A NOMENCLATURA 

DO ARTIGO 5º DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

003/2022 DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E 

AGENTES DE SAÚDE PARA “PISO NACIONAL DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE”. Autoria: ALEXANDRE 

CINTRA. Requerimento Nº 123/2022 - Assunto: Reiterar o 

Requerimento 481/2021 ao Exmo. Prefeito Paulo Silva, 

através das secretarias competentes, pois conforme Regimento 

Interno, Art. 243 §2º, combinado com o Decreto Lei 

201/1967, Art. 4º - Inciso III, que trata dos crimes de 

responsabilidade, não está sendo respeitado o prazo previsto 

para as devidas respostas, e este requerimento está há mais de 

5 meses sem resposta. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Requerimento Nº 124/2022 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Paulo Silva, por intermédio da secretaria competente, 

informações referentes ao veículo tipo VAN, placa CPN-5227, 

que é utilizada para o transporte de passageiros que 

necessitam viajar para tratamento de saúde. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 125/2022 - Assunto: 

Requeiro à presidência da Câmara Municipal, vereadora Sônia 

Regina Rodrigues, que consulte o plenário desta Casa de Leis, 

na data da leitura deste requerimento, para que seja aceita a 

apresentação das emendas aditivas nº 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 e 26 ao projeto de Lei Complementar 06 de 2021 

(Plano Diretor), nos termos do artigo 184, parágrafo 4º, inciso 

XII do Regimento Interno (Resolução 276 de 2010), que 

possibilita a aceitação de proposituras fora do prazo 
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regimental. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHÃES. Requerimento Nº 126/2022 - Assunto: 

Requer o Cancelamento da audiência pública que seria 

realizada no dia 17 de março de 2022 às 18h30 no Plenário da 

Câmara Municipal para discussão acerca da devolução da 

intervenção da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim e 

outros assuntos relacionados ao tema. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 127/2022 - Assunto: 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria 

competente, informações sobre a exclusão de comentários e 

bloqueio de perfis na página oficial da prefeitura municipal de 

Mogi Mirim na plataforma “Facebook”. Autoria: JOELMA 

FRANCO DA CUNHA. Requerimento Nº 128/2022 - 

Assunto: Reitero o Requerimento 79 de 2022, solicitando 

informações sobre a disponibilidade de professores de apoio 

na rede municipal de ensino. Autoria: JOELMA FRANCO 

DA CUNHA. Requerimento Nº 129/2022 - Assunto: Requeiro 

à presidência da Câmara Municipal, vereadora Sônia Regina 

Rodrigues, que consulte o plenário desta Casa de Leis, na data 

da leitura deste requerimento, para que seja aceita a 

apresentação das emendas nº27,28,29,30 ao projeto de Lei 

Complementar 06 de 2021 (Plano Diretor), nos termos do 

artigo 184, parágrafo 4º, inciso XII do Regimento Interno que 

possibilita a aceitação de proposituras fora do prazo 

regimental. Autoria: MARA CRISTINA CHOQUETTA. 

Requerimento Nº 130/2022 - Assunto: Requeiro à presidência 

da Câmara Municipal, vereadora Sonia Regina Rodrigues, que 

consulte o plenário desta Casa de Leis, na data da leitura deste 

requerimento, para que seja aceita a apresentação de 01 

Emenda Aditiva no projeto de Lei Complementar 06 de 2021 

(Plano Diretor), nos termos do artigo 184, parágrafo 4º, inciso 

XII do Regimento Interno (Resolução 276 de 2010), que 

possibilita a aceitação de proposituras fora do prazo 

regimental. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Requerimento 

Nº 131/2022 - Assunto: Requer à presidência da Câmara 

Municipal, vereadora Sônia Regina Rodrigues, que consulte o 

plenário desta Casa de Leis, na data da leitura deste 
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requerimento, para que seja aceita a apresentação das emendas 

modificativas nº 31 e 32 ao projeto de Lei Complementar n° 

06 de 2021 Autoria: JOÃO VICTOR COUTINHO 

GASPARINI. Colocados a votos em Sessão de hoje, Votação 

em Bloco, a Câmara aprovou, por unanimidade, os 

requerimentos). Na sequência, a Sra. Presidente deu por 

aprovadas, conforme deliberação do Plenário, as seguintes 

INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: 

Indicação Nº 246/2022 - Assunto: INDICAÇÃO AO 

PREFEITO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

PROVIDENCIE A INSTALAÇÃO DE BANCOS NA 

PRAÇA LUCINDA BRANDÃO, JUNTO A AVENIDA 

JUSCELINO KUBITSCHEC DE OLIVEIRA. Autoria: 

CINOÊ DUZO. Indicação Nº 247/2022 - Assunto: SOLICITO 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PAULO DE OLIVEIRA 

SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO REDUTOR DE 

VELOCIDADE NA RUA DR. DÉCIO PEREIRA DE 

QUEIROZ TELLES. Autoria: MARCOS PAULO CEGATTI. 

Indicação Nº 248/2022 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Paulo Silva, por intermédio da Secretaria 

competente, que realize a manutenção nos postes de 

iluminação da Rua Irson Alves da Silva, Jardim Maria Bonatti 

Bordignon. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 

249/2022 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Paulo Silva, por intermédio da Secretaria competente, 

que realize a manutenção de limpeza e iluminação na praça 

que fica entre as Ruas Aziz Lian, Orestes Citelli e a Av. 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, próxima ao supermercado 

Lavapés Tucura. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação 

Nº 250/2022 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Paulo Silva, por intermédio da Secretaria competente, 

realização de limpeza e manutenção da iluminação na Praça 

Maria Bonatti Bordignon, Jardim Planalto Bela Vista. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Indicação Nº 251/2022 - 

Assunto: SOLICITO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL 
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PAULO DE OLIVEIRA SILVA, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA COMPETENTE, ESTUDOS PARA 

IMPLANTAÇÃO DE SENTIDO ÚNICA DE TRAFEGO NA 

RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, NO BAIRRO 

JARDIM PAULISTA. Autoria: MARCOS PAULO 

CEGATTI. Indicação Nº 252/2022 - Assunto: INDICO AO 

EXMO PREFEITO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, 

ESTUDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE 

PARA REALIZAR A COBERTURA NA PORTA DE 

ENTRADA DA ANEXO A SANTA CASA, ONDE SE 

REALIZA A HEMODIÁLISE. Autoria: SONIA REGINA 

RODRIGUES. Indicação Nº 253/2022 - Assunto: INDICA-SE 

AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA, MELHORIAS NA ESTRADA DO 

LIMÃO – CHÁCARAS SÃO MARCELO. Autoria: SONIA 

REGINA. RODRIGUES Indicação Nº 254/2022 - Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Paulo 

de Oliveira e Silva, para que seja feita corte do mato, limpeza 

dos lixos das calçadas, retirada de árvore caídas na área fundo 

da quadra da Escola Estadual São Judas Tadeu, localizada na 

Rua Paulino Albejante, Jardim Bicentenário. Autoria: SONIA 

REGINA RODRIGUES. Indicação Nº 255/2022 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA MÁRCIO 

CARDOSO – JARDIM HELENA Autoria: ADEMIR SOUZA 

FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 256/2022 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETÁRIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO ÀS MARGENS DA RUA 

LÁZARO FRANCO DE MORAES – JARDIM HELENA. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 257/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, QUE 

SEJA REALIZADO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
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COMPETENTE, ESTUDOS PARA ANALISAR A 

SEGURANÇA DO TRÂNSITO, COM A POSSIBILIDADE 

DE IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS NA RUA 

LOURENÇO FRANCO DE CAMPOS – JARDIM SANTA 

CLARA. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. 

Indicação Nº 258/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA 

COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA 

BURACOS NA RUA AZIZ LIAN – JARDIM AMÉRICA. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 259/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, QUE 

SEJA REALIZADA A DESOBSTRUÇÃO DE UM BUEIRO 

LOCALIZADO NA AVENIDADE PEDRO BOTESI. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 260/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA COMPETENTE, A 

REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA 

RUA EURICO CARVALHO – JARDIM FLAMBOYANT. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 261/2022 - Assunto: INDICO PARA QUE A 

SECRETARIA COMPETENTE REALIZE A 

ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA ERRADICAÇÃO DE 

ESPÉCIE ARBÓREO LOCALIZADO NA PRAÇA ENTRE 

O JARDIM TAINÁ E O SEAC. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 262/2022 - Assunto: INDICO 

PARA QUE A SECRETARIA COMPETENTE REALIZE A 

ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA ERRADICAÇÃO DE 

ESPÉCIE ARBÓREO LOCALIZADO NA RUA 

NAPOLEÃO LAUREANO, EM FRENTE AO Nº 268, NA 

SANTA LUZIA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 263/2022 - Assunto: INDICO PARA QUE A 

SECRETARIA COMPETENTE REALIZE ESTUDOS PARA 

IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA PRAÇA 
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LOCALIZADA ENTRE O JARDIM TAINA E O SEAC. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 

264/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA 

QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

MANUTENÇÃO NO MURO DA CRECHE LOCALIZADA 

NO JARDIM LINDA CHAIB. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 265/2022 - Assunto: INDICO AO 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA E COLETA DE LIXO 

NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA HUBER BUCCI, NO 

JARDIM QUARTIERI. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 266/2022 - Assunto: INDICO AO 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA NAS MARGENS DA 

AVENIDA PREFEITO ANTÔNIO TAVARES LEITE, NO 

DISTRITO INDUSTRIAL I. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 267/2022 - Assunto: INDICO AO 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE O DESENTUPIMENTO DE 

BUEIRO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO FRITELA, 

NO JARDIM NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Indicação Nº 268/2022 - Assunto: INDICO AO 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE MANUTENÇÃO NO MEIO FIO 

DA RUA GRACILIANO O. FERNANDES, NO JARDIM 

NOVACOOP. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES 

Indicação. Nº 269/2022 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor 

Prefeito, Dr. Paulo de Oliveira e Silva, a realização da 

manutenção do prédio do Centro de Especialidades Médicas 

(CEM), a aquisição de materiais e insumos, bem como a 

instalação de câmeras e a contratação de vigilante. Autoria: 

JOELMA FRANCO DA CUNHA. Indicação Nº 270/2022 - 
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Assunto: Indico ao Exmo. Sr. Prefeito, a realização de limpeza 

da EMEB Terezinha da Silva Oliveira e de seu entorno, bem 

como a adoção de medidas para prevenir animais peçonhentos 

no local. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA Indicação 

Nº 271/2022 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e Silva, a instalação de 

lixeiras na Praça da Bandeira. 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 73/2022 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM 

UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO 

SENHOR MAURO CACCAVARO, OCORRIDO DIA 21 DE 

MARÇO DE 2022. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Colocado a votos em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por 

unanimidade, a moção). Moção Nº 74/2022 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO 

PELO FALECIMENTO DA PROFESSORA SYLVIA CRUZ 

DA CUNHA CLARO, OCORRIDO DIA 15 DE MARÇO DE 

2022. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Colocado a votos em 

Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, a 

moção). Moção Nº 75/2022 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, 

COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO 

DO SENHOR NATANAEL VICENTE DE LIMA, 

OCORRIDO DIA 17 DE MARÇO DE 2022. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Colocado a votos em Sessão de 

hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, a moção). A seguir, 

a Sra. Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs 140, 144, 145, 

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, datados de 22 de 

março de 2022, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do 

Prefeito Municipal, Állan Rodrigues Alves, respectivamente, 

respondendo a respeito do Requerimento nº 56/2022; 

Indicação nº 123/2022; Indicação nº 642/2021; Indicação nº 

643/2021; Indicação nº 853/2021; Indicação nº 021/2022; 

Indicação nº 025/2022; Indicação nº 030/2022; Indicação nº 

031/2022; Indicação nº 032/2022; Indicação nº 034/2022; 
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Indicação nº 035/2022; Indicação nº 041/2022; Indicação nº 

042/2022; Indicação nº 043/2022; Indicação nº 056/2022; 

Indicação nº 057/2022; Indicação nº 059/2022; Indicação nº 

061/2022; Indicação nº 038/2022; Indicação nº 067/2022; 

Indicação nº 068/2022; Indicação nº 083/2022; Indicação nº 

085/2022; Indicação nº 089/2022; Indicação nº 139/2022; 

Indicação nº 153/2022; Indicação nº 154/2022; Requerimento 

nº 55/2022; Requerimento nº 29/2022; Indicação nº 165/2022; 

Indicação nº 126/2022; Indicação nº 084/2022; Requerimento 

nº 46/2022; Indicação nº 094/2022; Indicação nº 078/2022; 

Requerimento nº 033/2022; Requerimento nº 079/2022; 

Indicação nº 148/2022; Indicação nº 149/2022; Indicação nº 

177/2022, desta Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos 

senhores vereadores interessados); (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 após consultar o 

plenário suspendeu esta fala por quinze votos (15) favoráveis 

e um (01) voto contrário. A Sra. Presidente após consultar o 

plenário suspendeu este intervalo regimental, após votação 

por quinze votos (15) favoráveis e um (01) voto contrário. 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; colocou o pedido em votação no 

plenário do Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, que 

pediu que os projetos sobre a pauta dos autistas e Fonte Viva, 

fosse votado primeiro devido ao tempo e que o público 

presente não esperasse tanto. Colocado a votos em Sessão de 

hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, o pedido). Segue: 

EM TURNO ÚNICO, “ex-vi” do disposto no § 1“. inciso I, 

do Artigo 171 do Regimento Interno. 1. Projeto de Lei nº 

33. de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, ‘ autorizando o 

Município de Mogi Mirim a celebrar contrato de concessão 

administrativa de uso de bem imóvel de sua propriedade, a 
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título gratuito, para a Associação de Pais e Amigos do Autista 

da Baixa Mogiana “Fonte Viva”. e determinando outras 

providências”. Com 01 emenda modificativa de autoria do 

Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. Parecer Conjunto 

das Comissões de Justiça e Redação, Educação, Saúde, 

Cultura, Esporte e Assistência Social e Parecer da Comissão 

de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. 

Explanando sobre a matéria, fez uso da palavra a vereadora 

Joelma Franco da Cunha tecendo algumas considerações, é 

realmente um projeto muito importante, não temos 

neuropediatra para fazer o diagnóstico correto, estas mães que 

seus filhos possuem autismo sofrem com precariedade das 

condições nas escolas. Estas crianças precisam de um 

atendimento de qualidade e de um profissioanl treinado para 

isso e não de medidas paleativas como executivo propôs. Nós 

temos que ajudar a Fonte Viva a obter recursos para que 

consigam realizar o trabalho que realizam da melhor forma. O 

que as mães querem é uma educação de qualidade e 

tratamento digno para suas crianças. Explanando sobre a 

matéria, fez uso da palavra o Vereador Orivaldo Aparecido 

Magalhães, disse que ele e o vereador Tiago Costa 

disponibilizam a verba do orçamento impositivo para a Fonte 

Viva, pediu aos vereadores que ajudem a Fonte Viva com 

parte dos seus orçamentos impositivos para a construção por 

fim solicitou aos vereadores que aprovem este projeto e sua 

emenda. Explanando sobre a matéria, fez uso da palavra o 

Vereador Geraldo Vicente Bertanha, dizendo que as 

carteirinhas dos autistas será feita em conjunto com o crachá 

dos servidores. Sobre a construção da unidade da Fonte Viva 

os orçamentos impositivos não serão suficiente pois será 

aproximadamente 3 milhões de reais o valor desta obra e 

sugeriu cobrar dos deputados estaduais e federais para maiores 

verbas. Explanando sobre a matéria, fez uso da palavra o 

Vereador Cinoê Duzo, parabenizou todos os funcionários da 

Fonte Viva e todos que ajudam a instiuição, pediu também 

que possamos direcionar a verba da emenda impositiva para a 

construção da unidade da Fonte Viva. Explanando sobre a 
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matéria, fez uso da palavra o Vereador Tiago César Costa, 

dizendo que isso é mais um passo que foi dado para que a 

Fonte Viva tenha seu próprio espaço, porém a realidade é que 

o poder público não manda o dinheiro suficiente para as 

entidades, e muitas vezes colocam toda esssa responsabilidade 

para os vereadores e suas emendas impositivas que muitas 

vezes dividindo para todas as entidades ficam pouco para cada 

uma. As verbas de duputados é algo incerto e de dificil acesso 

porém iremos lutar sim para conseguir verbas para a 

construção do prédio, deixou seu voto favorável e suas 

considerações para que o prefeito fizesse acordos com os 

epreiteiros para que ajudassem na construção do prédio, por 

fim agradeceu e parabenizou a Fonte Viva pelo excelente 

trabalho que vem sendo feito. Explanando sobre a matéria, fez 

uso da palavra o Vereador Alexandre Cintra, ressaltou a 

presença de nomes referente ao sindicato e a administração 

pública. Disse que está feliz que esta situação está 

caminhando para um futuro melhor e mais prospero. 

Relembrou que o recurso do Deputado Federeal Carlos 

Sampanho no valor de 100.000,00 reais está de a caminho. Por 

fim parabenizou o trabalho da Fonte Viva e pediu para contar 

com o trabalho e seriedade desta casa. Explanando sobre a 

matéria, fez uso da palavra o Vereador Luis Roberto Tavares, 

deixou seu apoio a entidade e a outros vereadores que lutam 

por esta causa. Disse que se todos apoiarem mesmo que uma 

ajuda pequena no fim a ajuda será muito grande e perceptivel 

para quem precisa. Explanando sobre a matéria, fez uso da 

palavra a Vereadora Sonia Regina Rodrigues, falou sobre o 

número crescente de autistas e como o cuidado tem que ser 

enorme para conseguir atender a todos no ambito da educação 

e saúde em relação aos autistas. Deixou seu apoio e colocou a 

disposição para procurar ajuda e outros deputados que 

defendam esta bandeira para assim conseguir mais verbas para 

a construção deste novo prédio. A sessão foi suspensa para 

que o senhor Rodrigo Nogueira, pai de um menino autista que 

é cuidado pela Fonte Viva fizesse uso da palavra. Explanando 

sobre a matéria, fez uso da palavra o Vereador João Victor 
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Coutinho Gasparini, após ouvir a palavra deste pai o vereador 

disse que esta fala foi tocante em diversos sentidos e que 

nunca podemos nos acomodar perante esta situação, esta fala 

elucida a gravidade do problema que a população enfrente e 

muitas vezes não entendemos a gravidade da situação. Por fim 

deixou claro seu voto favorável ao projeto.Colocado a votos 

em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, o 

projeto). EM SEGUNDO TURNO, “ex-vi” do disposto no 

inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno. 2. Projeto de 

Lei nº 155, de 2021, de autoria do Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães. obrigando a aplicação do questionário 

M-CHAT para realização do rastreamento de sinais precoces 

do Autismo durante atendimentos em Unidades de Saúde 

Pública e Privada no âmbito municipal”. Explanando sobre a 

matéria, fez uso da palavra o Vereador Orivaldo Aparecido 

Magalhães,  dizendo que esta pauta do autismo está sendo 

cada vez mais discutida, em nivel estadual, federal; está 

existindo novos projetos que irá ajudar muitos autistas porém 

temos que esperar se concretizar. Disse que este projeto é mais 

uma ferramenta que o profissional da saúde terá para 

identificar crianças autistas. Por fim reafirmou que a luta para 

conseguir a verba para a construção realmente não será fácil 

mas não temos que nos levar por discursos desencorajadores e 

sim continuar tentando na luta ardua e diaria para fazer dar 

certo. Colocado a votos em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, 

por unanimidade, o projeto). 3.Projeto de Lei nº 26 de 2022, 

de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre a Abertura 

de Crédito Adicional Especíal Suplementar, por 

Remanejamento de Dotacões Orçamentárias e Excesso de 

Arrecadação no valor de R$ 625.000,00”. Parecer Conjunto 

das Comissões de Justiça e Redação, de Educação, Saúde, 

Cultura. Esporte e Assistência Social e de Finanças e 

Orçamento. Explanando sobre a matéria, fez uso da palavra o 

Vereador Tiago César Costa, deixando sua ressalva que o 

governo continua com o prédio da rua sergipe e ainda 

continuam pagando aluguel. A falta de insumos da Santa Casa 

ainda está acontecendo e dinheiro para aluguel têm porém 
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para insumos e cirurgias na Santa Casa não, o Vereador 

deixou o seu protesto quanto a este assunto. Explanando sobre 

a matéria, fez uso da palavra a Vereadora Joelma Franco da 

Cunha, dizendo que parece um projeto “estranho” que é muito 

dinheiro para locação de imóvel. Disse que este dinheiro está 

a quase um ano parado e poderia ser usado para reformar 

escolas, este recurso parado é um completo desrespeito e uma 

vergonha. A posição de xeque que o vereador fica é 

desconfortável quanto a isso. Por fim afirmou que este 

engavetamento de um ano foi vergonhoso. Explanando sobre 

a matéria, fez uso da palavra o Vereador João Victor Coutinho 

Gasparini, dizendo que não parece ser possivel que parte deste 

valor que seria para transporte universitário e irá para locação 

de aluguel, isso é uma incoerência e um desrespeito para com 

os jovens universitários, deixou sua manisfestação final que 

não deve tirar esse valor do transporte universitário e ser 

deslocado para locação. Explanando sobre a matéria, fez uso 

da palavra o Vereador Cinoê Duzo,  deixou o Vereador Tiago 

César Costa fazer uso da palavra para pedir adiamento deste 

projeto para conseguir adequar em conjunto com a verba que 

será destinada para empresa Fênix. Colocado a votos em 

Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por quinze (15) votos 

favoráveis e um (01) voto contrário, o pedido do Vereador 

Tiago César Costa). 4. Projeto de Lei nº 34, de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “alterando Dispositivo da Lei 

Municipal nº 3.101. de 03 de dezembro de 1995, e dando 

outras providências”. Parecer Conjunto das Comissões de 

Justiça e Redação: de Obras, Serviços Púb1icos e Atividades 

Privadas e de Finanças e Orçamento. Explanando sobre a 

matéria, fez uso da palavra o Vereador Tiago César Costa, 

explicando sobre a Lei o Vereador pede bastante atenção neste 

projeto e discussão, questinou como que vamos aprovar um 

projeto desse se eles mesmo desrespeitaram as audiencias 

púclicas no ano passado ao não comparecerem em nenhuma 

delas. Esta casa tem que ser respeitada e se aprovar do jeito 

que está o mais prejudicado é o usuario dos ônibus, a 

população final. O vereador pediu adiamento deste projeto por 
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três dias. Colocado a votos em Sessão de hoje, a Câmara 

aprovou, por doze (12) votos favoráveis e quatro (04) votos 

contrários, o pedido do Vereador Tiago César Costa). 5. 

Projeto de Lei nº 44, de 2022, de autoria do Prefeito 

Municipal, “dispondo sobre alteração da Lei nº 6.296, de 30 

de março de 2021. que criou o Passe Social Temporário”. 

Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redacão; de 

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

Finanças e Orçamento. Explanando sobre a matéria, o 

vereador Cinoê Duzo fez uso da palavra pedindo para colocar 

ao plenário em votação para que o senhor Baroni Presidente 

do Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim. 

Colocado a votos em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por 

unanimidade, o pedido). Explanando sobre a matéria, fez uso 

da palavra o Vereador Tiago César Costa, agradecendo a 

aprovação do requerimento sobre a emenda que ele trouxe, 

para discussão junto ao projeto, esta emenda visa  ter mais 

transparencia do dinheiro público, além de um importante 

ponto para investigação e controle deste recurso. Colocado a 

votos em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, 

o projeto e emenda). A sessão foi suspensa às 23h59 minutos 

para que o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de 

Mogi Mirim fizesse o uso da palavra. EM PRIMEIRO 

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

Regimento Interno. 6. Projeto de Lei nº 198, de 2021, de autoria do 

Prefeito Municipal, “regulamentando, no âmbito do Município de 

Mogi Mirim. o dispositivo do Art. 85, § 19, da Lei Federal nº  

13.105/2015, referente aos honorários advocatícios percebidos pelos 

advogados servidores Municipais vinculados à administração direta, 

decorrentes de sucumbência, e dando outras providências.” Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento. Explanando sobre a matéria fez uso da palavra o vereador 

João Victor Coutinho Gasparini, dizendo esta medida é justificada e 

justa que apontou o tribunal de contas, isso visa maximizar a 

transparência, isso é para o minucípio controlar melhor estes 

posionamentos financeiros. Explanando sobre a matéria, a Vereadora 

Lúcia Maria Ferreira Tenório, fez uso da palavra dizendo que este 
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projeto está regularizando o que já vinha sendo feito que chamamos 

de “sucumbência”, isso é muito justo para regularizar que não haja 

injustica e que haja sempre transparência. Explanando sobre a matéria 

fez uso da palavra o vereador Tiago César Costa,  cumprimentando 

seus colegas advogados, disse sobre a importancia do projeto para 

regulamentar esta questão, e é muito importante trazer esta 

transparência. Explanando sobre a matéria, a Vereadora Joelma 

franco da Cunha, fez uso da palavra dizendo  que isso é somente uma 

formatação do que é legal e justo. Explanando sobre a matéria fez uso 

da palavra o vereador Cinoê Duzo pediu para que consultasse o 

plenário para o Ex-Verador Gerson Rossi fizesse uso da palavra na 

tribuna para assim explanar sobre o projeto. Colocado a votos em 

Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, o 

pedido). A sessão foi suspensa para que o advogado Gerson 

Rossi fizesse uso da palavra. A sessão foi reaberta. Colocado a 

votos em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, 

o Projeto de Lei nº 198). 7. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 104, de 

2021, de autoria dos Vereadores Luis Roberto Tavares e João Víctor 

Coutinho Gasparini, “dispondo sobre o Fornecimento de Absorventes 

Higiênicos para mulheres ou adolescentes em extrema pobreza ou em 

situacão de rua no Município de Mogi Mirini e dando outras 

providências”. Pareceres das Comissões de Justiça e Redação; de 

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

e Orçamento. Deverá o Substitutivo ser apreciado pelo Plenário, 

antes do Projeto de Lei original. Se aprovado o Substitutivo, o 

Projeto original ficará prejudicado: se rejeitado, o Projeto original 

será discutido e votado, conforme o disposto no Art. 147, §§ 2º e 3º 

do Regimento interno. Explanando sobre a matéria, fez uso da palavra 

o Vereador João Victor Gasparini, dizendo que este projeto é de 

iniciativa do vereador Luis Roberto Tavares, que o procurou 

idealizando este projeto. A pobreza menstrual é uma realidade muito 

triste e grande no território nacional, para combater isso fomos em 

busca para garantir esta dignidade feminina e conseguimos mais de 

30 mil absorventes garantindo a resolução deste problema por pelo 

menos dois anos. Explanando sobre a matéria, a Vereadora Luzia 

Cristina Cortes Nogueira, fez uso da palavra parabenizando o 

projeto e aos idealizadores que foram atrás de receber os 
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absorventes. Fez uso da palavra o Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha perguntando sobre se seria discutido o original ou o 

substitutivo. Fez uso da palavra o Vereador Marcos Paulo 

Cegatti que quando estava na sua comissão eles discutiram de 

onde viria o recurso para este projeto e afirmou que sua 

comissão nunca segurou projeto e os deixou parado o que 

acontece é se o município não tiver recursos para isso, porém 

neste projeto foi trazido o produto final para o município. Fez 

uso da palavra a vereadora Joelma dizendo que respeita as 

colocações do vereador Cegatti, porém não podemos nos 

calar. Ao elaborarmos um projeto dentro da Lei e que pode ser 

viabilizado e muitas vezes são a própria vontade do povo cabe 

ao executivo e suas secretarias realizarem os projetos com as 

devidas rubricas. Fez uso da palavra o Vereador Tiago César 

Costa, dizendo que quando estava na comissão esbarrou no 

mesmo problema que seria a falta de recursos, se o estado 

fornece para um tem que fornecer para outro como no 

exemplo de fraldas geriátricas para idosos em situação 

financeira abalada, dizendo que esta Lei não é para apenas 

dois anos e se o Estado forneceu para dois anos que cumpra 

também pelo tempo vigente da Lei e que cumpra para os 

idosos também. Fez uso da palavra o Vereador Cinoê Duzo 

enaltecendo os idealizadores deste projeto dizendo que já 

presenciou situações em escolas de meninas passando por este 

problema que é algo muito constrangedor, portanto é muito 

importante este projeto e que dê continuidade. Fez uso da 

palavra o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães dizendo 

que as palavras do Vereador Cegatti têm muita validade, pois 

os projetos estão ficando parados e não sabemos o motivo, o 

Vereador questionou a demora destes projetos que não vem ao 

plenário, pediu primeiramente uma resposta do motivo do 

projeto que não vai à votação, dê um retorno para os 

Vereadores o motivo desta estagnação. Fez uso da palavra o 

Vereador Luis Roberto Tavares, dizendo que este projeto foi 

dado a entrada em julho de 2021, mas como não tinha recurso 

ficou só na discussão, após o projeto entrar na câmara dos 

deputados foi feito o substitutivo, após os dois anos colocares 
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emenda orçamentária para que assim tivesse recurso, e assim 

será feito depois dos dois anos. Fez uso da palavra a 

Vereadora Mara Cristina Choquetta, dizendo que apesar de ser 

repetitiva irá defender sua comissão, disse que sua comissão 

sofreu muitos problemas com saída de membros, trabalhamos 

incansavelmente para fazer estes projetos passarem, com 

muito estudo e dedicação em cima de todos os projetos, pediu 

muito respeito para com a comissão e deixou sua “dor” 

perante as palavras do Vereador Magalhães. Fez uso da 

palavra o Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães dizendo 

que já está cheio de desculpas, e se assumiu uma comissão é 

para organizar, pois, isto é, uma assembleia legislativa e 

vereadores são eleitos para trabalharem para o povo 

independente da hora. Por questão de ordem, fez uso da 

palavra o vereador João Victor Coutinho Gasparini, 

primeiramente agradecendo a vereadora Mara por defender o 

Vereador João e toda a comissão de Justiça e Redação. Após 

provocações do Vereador Magalhães o Vereador Gasparini 

disse que o senhor Magalhães teria total capacidade para 

liderar a comissão porém quem está na presidência é ele e que 

hoje foram votados 12 projetos do executivo como aconteceu 

nas semanas anteriores com a chegada de inúmeros projetos 

de urgência do Prefeito Municipal, o Vereador Gasparini 

apresentou um dado dizendo que no ano de 2021 foi o ano que 

mais teve projetos desde o primeiro ano do governo do 

prefeito Gustavo Stupp, foi o maior número de pareceres e 

relatórios feito por esta casa, não negou o problema de 

projetos parados porém o nível dos pareceres aumentou e 

claro que quando chega projetos de urgência eles são 

prioridade, não buscou confronto e sim união de todos que 

trabalham ou não nas comissões, pediu desculpas por qualquer 

problema que a comissão enfrentou mas deixou claro que 

nunca parou de trabalhar e pediu ajuda e união com todos, por 

fim agradeceu aos colegas e reforçou o pedido de união e 

harmonia. Fez uso da palavra a Vereadora Presidente desta 

casa Sonia Regina Rodrigues dizendo que suas palavras serão 

importantes para os vereadores João Victor e Orivaldo 
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Aparecido Magalhães; esta casa recebeu uma quantidade de 

projetos do executivo avassaladora e todos com regime de 

urgência, alguns em finais de semana e ainda precisando de 

correção de erros e o Vereador Gasparini sempre disposto a 

trabalhar neste tempo que não era nada hábil, disse que está 

chegando uma demanda muito grande de projetos e já pediu 

colaboração e união além de muito respeito entre os pares, se 

algum vereador tiver conhecimento e quiser ajudar se coloque 

a disposição e seus assessores para ajudar as comissões. 

Colocado a votos em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por 

unanimidade, a entrada do projeto substitutivo). Por questão 

de ordem, fez uso da palavra a Vereadora Joelma Franco da 

Cunha, fazendo uma constatação sobre o orçamento para este 

projeto que compete ao ministério da saúde oferecer estes 

absorventes, e bastará o município se cadastrar neste programa 

para receber os recursos para que os absorventes sejam 

destinados a todas as mulheres que assim precisam. 8. Projeto 

de Lei nº 119, de 2021, de autoria da Vereadora Sonia Regina 

Rodrigues. “instituindo o Programa “Cão Comunitário”, no 

âmbito do Município de Mogi Mirim e dando outras 

providências”. Com 01 emenda modificativa de autoria da 

Vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira. Pareceres das 

Comissoes de Justiça e Redação; Defesa e Direito dos 

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

Social e de Finanças e Orçamento. Colocado a votos em 

Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, o 

projeto). 9. Projeto de Lei nº 124, de 2021, de autoria dos 

Vereadores Joelma Franco da Cunha e Dirceu da Silva 

Paulino, “dispondo sobre a colocação de placa indicativa de 

locação nos prédios utilizados pela Administração Pública 

Direta, Indireta e Autárquica no âmbito do Município de Mogi 

Mirim e dando outras providenciar”. Pareceres das Comissões 

de Justiça e Redação; de Obras, Serviços Públicos e 

Atividades Privadas e de Fínanças e Orcamento. Explanando 

sobre a matéria a Vereadora Joelma Franco  da Cunha, fez uso 

da palavra dizendo que esta medida tem por fim a 

transparencia, e os imoveis locados sejam espicificados as 
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caracteristicas desta locação e a partir diso é sedimentado o 

principio da transparência. Explanando sobre a matéria fez 

uso da palavra o Vereador Dirceu da Silva Paulino, 

parabenizando a Vereadora Joelma, disse que independente se 

concorda ou discorda na maioria das vezes dela o respeito e o 

trabalho em nome da população tem que sempre ser maior, por 

fim deixou seu agradecimento. Colocado a votos em Sessão 

de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, o projeto). 10. 

Projeto de Lei nº 130, de 2021. de autoria ela Vereadora Sonia 

Regina Rodrigues. “dispondo sobre a obrigatoriedade da 

publicação, via Internet, de informações sobre plantões 

médicos, no âmbito do Município de Mogi Mirim e dando 

outras provídencias”. Com 01 emenda aditiva da Comissão 

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

Pareceres das Comissões de Justiça e Redação: de Educação. 

Saúde. Cultura, Esporte e Assistência Social e de Financas e 

Orçamerno. Explanando sobre a matéria, a Vereadora Mara 

Cristina Choquetta fez uso da palvra dizendo sobre a emenda 

que leu, disse que em todas as UBS e pronto socorro tem uma 

tabela com o nome dos médicos que estão atendendo ali. Após 

explicar sobre o projeto deu sua justificativa. Explanando 

sobre a matéria, a Vereadora Sonia Regina Rodrigues dizendo 

que este projeto visa transparência, pois já que estamos 

passando pelo período pandemico, isso visa transparência para 

o público e para que todos saibam quantos médicos estão 

atendendo. Explanando sobre a matéria, o Vereador Alexandre 

Cintra disse que esta lei terá validade para equipamentos 

públicos de saúde. Explanando sobre a matéria, o Vereador 

João Victor Coutinho Gasparini, que disse que está buscando 

novas fontes orçamentárias para projetos deste tipo e outros 

que visam mordenizar e dinamizar o atendimento via SUS. 

Explanando sobre a matéria, o Vereador Tiago César Costa 

que fez uso da palavra explicando sobre a importancia do 

projeto e sobre a lei 6.414 de 2022, por fim disse que temos 

todos trabalhar em cima deste projeto. Colocado a votos em 

Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por unanimidade, o 

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

CACCAVARO, SYLVIA CRUZ DA CUNHA CLARO, 

NATANAEL VICENTE DE LIMA. 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 01h30 do que, 

para constar, determinou a lavratura da presente ata, a qual, 

após achada conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, 

devidamente assinada. 
 


