CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA DÉCIMA (10ª) SESSÃO ORDINÁRIA

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues;
secretariada pelo Sr. Vereador Luis Roberto Tavares.

Aos 11 dias do mês de abril 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 décima (10ª) 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 abril de 2022. Às 18h30,
feita a primeira chamada nominal dos Srs. Vereadores pelo 1º
Secretário, nos termos do disposto no Artigo 109, da
Resolução nº 276, de 2010 (Regimento Interno vigente) e se
constatando haver número legal para o início dos trabalhos,
conforme dispõe o Artigo 106, da já citada Resolução, eis que
se encontravam presentes os Srs. Vereadores: Ademir Souza
Floretti Junior (01), Alexandre Cintra (02), Cinoê Duzo (03),
Dirceu da Silva Paulino (04), Geraldo Vicente Bertanha (05),
João Victor Coutinho Gasparini (06), Joelma Franco da Cunha
(07), Lúcia Maria Ferreira Tenório (08), Luís Roberto Tavares
(09), Luzia Cristina Cortes Nogueira (10), Mara Cristina
Choquetta (11), Márcio Evandro Ribeiro (12), Marcos
Antônio Franco (13), Marcos Paulo Cegatti (14), Orivaldo
Aparecido Magalhães (15), Sonia Regina Rodrigues (16) e
Tiago César Costa (17), conforme, aliás, se vê das respectivas
assinaturas apostas na Folha de Presença - Registro de
Comparecimentos e Faltas dos Srs. Vereadores às Sessões da
Câmara, anexa ao final da presente ata, a Sra. Presidente deu
por iniciados os trabalhos da presente sessão. Posto isto,
conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 106, da
citada Resolução, convidou o Vereador Marcos Paulo Cegatti
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para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Por questão de ordem, fez uso da palavra a vereadora Joelma
Franco da Cunha, pedindo para que fosse constado dentro da
votação das atas, que na última sessão esta vereadora subiu à
tribuna e pediu para constar a emenda substitutiva de nº 35 ao
Plano Diretor, este pedido teve como base o regimento interno
no Art. 184 § 4º inciso XII que poderia ser colocada
independente se estaria fora do prazo. A vereadora quis
esclarecer que esta propositura colocada na segunda feira foi a
partir de pedidos de munícipes durante o período de
audiências públicas. Este foi o motivo que que impulsionou
esta Vereadora a colocar a emenda naquele fatídico dia. Pediu
que fosse constado em ata seus apontamentos, argumentos e
protestos pelo fato que sua emenda não pôde ser levada para a
audiência pública e nem sequer colocada ao plenário naquele
dia, que é soberano nesta Casa, por fim manteve seu
agradecimento por sua fala. Cumprida dita providência, dando
por iniciada a parte reservada ao "EXPEDIENTE", a Sra.
Presidente submeteu à apreciação do Plenário a ata da 05ª
sessão ordinária, realizada em 07 de março de 2022, a qual
depois de achada conforme e aprovada, foi devidamente
assinada pelos Vereadores Sonia Regina Rodrigues e Luis
Roberto Tavares, respectivamente, a Presidente e o 1º
Secretário. Por questão de ordem, fez uso da palavra a
vereadora Joelma Franco da Cunha, dizendo que foi
observado na relação da matéria da ordem do dia e que a
emenda 31 ela foi inserida de um modo amplo nos trabalhos.
Quando se faz uma emenda, faz se em especifico in loco, esta
emenda precisamos saber de forma clara como estaremos
votando ela, ou aprova tudo ou reprova tudo, pois surge de
diversas disposições; questionou como será o trabalho daqui
para frente se abrirá precedente para agir desta forma ou se
seguirá o regimento à risca. Em seguida a presidente afirma
que será votado como qualquer outra emenda. A vereadora
Joelma continua sua explicação, dizendo que o Vereador João
Victor Gasparini não poderia ter feito uma emenda desta
forma, que foi feita uma emenda única mudando título,
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capítulos e seções, deveria ter feito de modo apartado e
específico pois é assim que o regimento determina, e se for
votada desta forma abre precedente para que todos sigam este
modelo. Por fim pediu informações sobre como será feita a
aprovação desta emenda, pois se for aprovada no capítulo 1 e
rejeitada no capítulo dois, entra em contradição a emenda por
inteira. A presidente voltou a dizer que será votada como
qualquer outra emenda. Por questão de ordem, fez uso da
palavra o Vereador Tiago César Costa dizendo sobre sua
discordância da pauta de hoje, pelo motivo de quem não
tiveram a chance de opinar e não podendo corrigir o texto.
Disse que se aprovar do jeito que está o plano diretor irá para
uso efetivo viciado e cheio de nulidade, e por este motivo com
base no Art. 157 Inciso II, Art. 168 do Regimento Interno,
realizou o pedido de Vista com prazo de 03 dias e pediu que
fosse consultado o plenário. Este pedido de vista foi para que
desse tempo de estudar novamente esses erros e o
compromisso deste Vereador é não deixar a cidade parada sob
o prisma da ilegalidade. Reforçou novamente o pedido de
vista para estudo e ajuste destas incongruências. Colocado a
votos em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por dez (10)
votos favoráveis e seis (06) votos contrários, o pedido de
vista). Por questão de ordem, fez uso da palavra o Vereador
João Victor Coutinho Gasparini, dizendo que é importante
salientar a validade das emendas que podem ser apresentadas
de forma conjunta com mais de um artigo, haja que são uma
proposição como qualquer outra, além do mais a separação
por artigos visa abordar diversos assuntos, porém se há
incapacidade legislativa para fazer isso, não se pode
prejudicar o restante do legislativo, entendeu que o plenário é
soberano e foi feito este pedido de vista, mas não viu quais as
possibilidades de modificações que podem ser feitas a
posteriori uma vez que o prazo foi encerrado. E que os
vereadores que não tiveram tempo hábil para estudar possam
estudar e discutir de forma correta a emenda. Por questão de
ordem, fez uso da palavra a Vereadora Joelma franco da
Cunha, porém (se dirigindo ao vereador João Gasparini) não
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foi o que foi determinado judicialmente com o voto 30559.
Foi determinado que as emendas apresentadas após o
encerramento das audiências públicas tinham o objetivo de
cumprir o compromisso assumido nas mesmas, para
aperfeiçoamento do texto, havendo nesse ponto convergência
entre o desejo popular e os poderes Executivo e Legislativo
segundo apontado pelos colaboradores. Por questão de ordem,
fez uso da palavra o Vereador Tiago César Costa, dizendo à
população e para o entendimento de todos; o plano diretor não
se trata somente das chácaras São Marcelo e Sol Nascente, por
exemplo vereador cria emenda que transforma local em
parque ecológico, o que não pode e está tudo dentro da
emenda nº 31, após estudos foi constatado que tinha várias
emendas feitas de forma errada, o plano diretor não pode ser
somente uma disputa de dois bairros, não pode ficar maculado
de um vício insanável, pois várias emendas possuem
problemas. Afirmou que como vereador não quer aprovar um
Plano Diretor na insegurança e deixar a cidade travada mais
uma vez no Ministério Público, pois os legisladores não
conseguiram entrar em um acordo e corrigir o que estava
errado, por isso temos que ter muita responsabilidade, pois
depois que votado não tem mais nada a ser feito, continuou
agradecendo pelos votos favoráveis ao pedido de vista e que
entenderam que precisamos entrar em um acordo para que seja
feita a correção e que chegamos a um consenso. A senhora
vereadora Presidente Sonia Regina Rodrigues fez uma
colocação: quem diz que não teve tempo hábil e que não
estava entendendo as redações é o vereador Tiago Costa, pois
todos os demais se debruçaram e realizaram muitas emendas,
se concorda com a emenda ou se acha que ela está errada, hoje
quando chegasse o momento da ordem do dia ela iria ser
votada, seria decidida se a emenda entraria ou não, portanto
dizer que a emenda iria entrar de maneira forçada, esta
informação não procede e é por isso que existiria a votação de
hoje, porém o vereador pediu vista de uma coisa que iria ser
discutida hoje. Porém como o vereador pediu vista do projeto,
esta decisão sobre as emendas não ocorrerá hoje, pois o que
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ele está requerendo que é o direito de ver o que está certo ou o
que está errado é justamente isso que ele está tirando de vocês
hoje. Em seguida o vereador João Victor Gasparini discursou
sobre as audiências públicas dizendo que foram realizadas por
três vezes, ouvindo a todos e complementando os
posicionamentos dos Mogimirianos presentes, esperamos que
até a próxima sessão haja discussões suficientes para que as
modificações entendidas como corretas sejam feitas a fim de
beneficiar a coletividade e não para gerar transtornos. Na
sequência deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte
matéria: 1. Projeto de Lei nº 62 de 2022, de autoria do Prefeito
Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, acompanhado da
Mensagem nº 041/2022, datada de 05/04/2022, objeto do
Ofício nº 041/2022, de igual data, “Instituindo o Programa de
Estágio Universitário Remunerado, no âmbito da
administração Direta e Indireta, e dando outras providências.
”; (ao exame das Comissões Permanentes, conforme Artigo
49, § 1º do Regimento Interno); fez uso da palavra o vereador
Dirceu da Silva Paulino, pedindo para que fosse consultado o
plenário para que fosse votado em bloco os requerimentos e
moções. O pedido foi consultado e aprovado por unanimidade.
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 148/2022 - Assunto:
Requeiro à empresa Elektro que realize a poda das árvores
localizadas em frente aos números 114 e 214 na Rua Luiz
Valeriano, Jardim Primavera, tendo em vista que as mesmas
estão invadindo o espaço das fiações da rede de energia
elétrica. Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHÃES,
Requerimento Nº 149/2022 - Assunto: Requeiro ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Doutor Paulo de Oliveira e
Silva, por meio de sua secretaria competente, informações se a
Guarda Municipal de Mogi-Mirim possui instrutor de tiro com
habilitação para tal finalidade, e caso tenham, requeiro o
encaminhamento de cópias das respectivas habilitações.
Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALÃHES,
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Requerimento Nº 150/2022 - Assunto: Requeiro à Empresa
Elektro que realize a manutenção ou substituição do poste que
se encontra tombado, em iminência de queda, localizado na
Rua José Neves Souza Júnior, próximo ao nº 1021 – Chácaras
Sol Nascente. Autoria: ORIVALDO APARECIDO
MAGALHÃES, Requerimento Nº 151/2022 - Assunto:
Requer ao Sr. Prefeito Municipal que, por meio da secretaria
competente, que preste informações acerca das políticas
públicas de habitação popular no Município, bem como
recursos existentes para a finalidade e outros dados. Autoria:
GERALDO VICENTE BERTANHA, Requerimento Nº
152/2022 - Assunto: REQUER AO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA
QUE JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE ENVIE
INFORMAÇÕES A RESPEITO DO TRANSPORTE DE
ALUNOS QUE FAZEM PERÍODO INTEGRAL NA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL. Autoria: DIRCEU DA SILVA
PAULINO, Requerimento Nº 153/2022 - Assunto: REITERO
O REQUERIMENTO 364/2021 QUE SOLICITAVA
INFORMAÇÕES SOBRE O NÃO CUMPRIMENTO DO
DISPOSITIVO PREVISTO NO ARTIGO 13 DA LEI
COMPLEMENTAR 214/2007 QUE VERSA SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE PLACAS
INDICATIVAS DE DENOMINAÇÃO, SOBRETUDO NAS
ESTRADAS DO ASSENTAMENTO DO VERGEL, QUE
ATÉ A PRESENTE DATA NÃO RECEBRAM TAIS
PLACAS.
Autoria:
LUIS
ROBERTO
TAVARES,
Requerimento Nº 154/2022 - Assunto: REQUER AO
EXMO.PREFEITO DR.PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE,
QUE NOS INFORME SE FOI FIRMADO CONVÊNIO COM
O CR (CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO) – “PREFEITO
JOÃO
MISSAGLIA”
Autoria:
SONIA
REGINA
RODRIGUES, Requerimento Nº 155/2022 - Assunto:
REQUER À EMPRESA ELEKTRO A REALIZAÇÃO DE
PODA DE ÁRVORE NA RUA YARA DA COSTA MANSO
– CONJUNTO RESIDENCIAL ANSELMO LOPES BUENO.
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Autoria:
ADEMIR
SOUZA
FLORETTI
JUNIOR,
Requerimento Nº 156/2022 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da secretaria competente,
informações sobre as piscinas públicas do município. Autoria:
JOELMA FRANCO DA CUNHA, Requerimento Nº 157/2022
- Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da
secretaria competente, informações sobre o zoológico
municipal de Mogi Mirim. Autoria: JOELMA FRANCO DA
CUNHA, Requerimento Nº 158/2022 - Assunto: Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria
competente, informações sobre o cumprimento da lei
municipal 6317 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de publicidade de incentivo à adesão ao Imposto de Renda
Solidário. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA.
Colocado a votos em bloco, em Sessão de hoje, a Câmara
aprovou, por unanimidade, os requerimentos). Por questão de
ordem, fez uso da palavra o vereador Cinoê Duzo desejando
um feliz aniversário ao vereador João Gasparini. Na
sequência, a Sra. Presidente deu por aprovadas, conforme
deliberação do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES
endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal: Indicação Nº 299/2022
- Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Dr. Paulo
de Oliveira e Silva, por meio de sua secretaria competente,
que realize operação tapa buracos ao final da Rua Oscar Vilas
Boas, Bairro Aterrado. Autoria: ORIVALDO APARECIDO
MAGALHÃES. Indicação Nº 300/2022 - Assunto: Indico ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Dr. Paulo de Oliveira e Silva,
por meio de sua secretaria competente, que realize a
ampliação das laterais da ponte localizada na Estrada Velha de
Mogi Mirim para Itapira, considerando relatos dos munícipes
no sentido de que o local tem sido cenário de vários acidentes,
tendo em vista que a ponte é muito estreita. Autoria:
ORIVALDO APARECIDO MAGALHÃES. Indicação Nº
301/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO
MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA
QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE
OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA XAVANTE, NO
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JARDIM EUROPA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 302/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA, PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA
GERALDO FERNANDO CAMARGO, NO JARDIM
EUROPA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação
Nº 303/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO
MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA
QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA ISAIAS
CÂNDIDO DA SILVA, LOCALIZADA EM FRENTE A
EMEB ALFREDO BERGAMO (CAIC), NO JARDIM
EUROPA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação
Nº 304/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO
MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA
QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE
MANUTENÇÃO NA MALHA ASFÁLTICA DA RUA
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, NO PARQUE DO
ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 305/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA, PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE REMARCAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO
DA RUA ANTONIETA P. PERES, NO PARQUE DO
ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 306/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA, PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE,
REALIZE MANUTENÇÃO NA TAMPA DO BUEIRO
LOCALIZADO NA RUA MARLENE CAVALINI NO
JARDIM EUROPA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 307/2022 - Assunto: INDICO AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA QUE PROVIDENCIE JUNTO À SECRETARIA
COMPETENTE REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DA
RUA LUIZ ANTÔNIO DA ROCHA NETO Autoria: MARA
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CRISTINA CHOQUETTA. Indicação Nº 308/2022 - Assunto:
INDICO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DR.
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA QUE PROVIDENCIE
JUNTO À SECRETARIA COMPETENTE QUE SEJA
REALIZADA MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO E AVALIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE DIMINUIÇÃO DE VELOCIDADE NA
RUA JOSÉ CARLOS AVELINO Autoria: MARA CRISTINA
CHOQUETTA. Indicação Nº 309/2022 - Assunto: INDICO
AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE
OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O DEPARTAMENTO
COMPETENTE, REALIZE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE
PROIBIDO JOGAR LIXO NA AVENIDA VEREADOR
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, NO PARQUE DO
ESTADO II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES.
Indicação Nº 310/2022 - Assunto: INDICO AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E
SILVA QUE PROVIDENCIE JUNTO À SECRETARIA
COMPETENTE QUE SEJA REALIZADA VISTORIA EM
BUEIRO. Autoria: MARA CRISTINA CHOQUETTA.
Indicação Nº 311/2022 - 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 SETE DE SETEMBRO – ATERRADO.
Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação
Nº 312/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO
MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR
INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA COMPETENTE, A
REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE UM TRONCO
ARBÓREO LOCALIZADO NA PRAÇA DA CRIANÇA –
JARDIM LONGATTO. Autoria: ADEMIR SOUZA
FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 313/2022 - Assunto:
INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR.
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O
DEPARTAMENTO
COMPETENTE,
REALIZE
MANUTENÇÃO NA RUA ANILTON SILVA NO PARQUE
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DAS
LARANJEIRAS.
Autoria:
LUIS
ROBERTO
TAVARES. Indicação Nº 314/2022 - Assunto: INDICO AO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE
OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA
SECRETÁRIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ
SCHINCARIOL – SAÚDE. Autoria: ADEMIR SOUZA
FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 315/2022 - Assunto:
INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR.
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA
SECRETÁRIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE
MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
MONSENHOR JOSÉ CASTRO NERY – SAÚDE. Autoria:
ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº
316/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO
MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR
INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA COMPETENTE, A
REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO CAVALETE DE
ÁGUA DA PRAÇA DR. ANTONIO RODRIGUES DO
PRADO – PARQUE DO ESTADO II. Autoria: ADEMIR
SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 317/2022 Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO
DA SECRETÁRIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO CRUZAMENTO DA
AVENIDA BRASIL COM A AVENIDA DA SAUDADE.
Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. A seguir, a
senhora Presidente submeteu à apreciação e votação dos
nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à
Mesa (aprovadas pela Casa): Moção Nº 88/2022 - Assunto:
MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO
PELO FALECIMENTO DA SENHORA TOMOYE
MATSUO STABILE, A DONA “NANCY STABILE”,
OCORRIDO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA, Moção Nº 89/2022 - Assunto:
MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS A BRIGADEIRO
MÉDICA ANA PAOLA BRASIL MEDEIROS QUE
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ASSUMIU A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESA), DO
MINISTÉRIO DA DEFESA. Autoria: SONIA REGINA
RODRIGUES, Moção Nº 90/2022 - Assunto: MOÇÃO
HONROSA DE APLAUSOS PARA A EQUIPE DO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, SAMU
REGIONAL BAIXA MOGIANA, PELOS 10 ANOS DE
SERVIÇOS PRESTADOS ÀS CIDADES DE MOGI
GUAÇU, MOGI MIRIM, ITAPIRA E ESTIVA GERBI,
COMPLETADOS EM 18 DE MARÇO DE 2022. Autoria:
ALEXANDRE CINTRA, Moção Nº 92/2022 - Assunto:
MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA FACULDADE
DE TECNOLOGIA “ARTHUR DE AZEVEDO”, FATEC DE
MOGI MIRIM, PELA 2ª EDIÇÃO DO FATEC CULTURAL,
ESTE ANO EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DA
SEMANA DE ARTE MODERNA, DIAS 30 E 31 DE
MARÇO DE 2022 Autoria: ALEXANDRE CINTRA, Moção
Nº 93/2022 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS
PARA
A
ATLETA
MOGIMIRIANA
GIOVANA
SCHINCARIOL DELATORRE BARBOSA QUE SAGROUSE CAMPEÃ DO TORNEIO NEWPORT WOMEN´S OPEN,
NA CIDADE DE NEWPORT BEACH, NO ESTADO DA
CALIFÓRNIA, NOS ESTADOS UNIDOS, NOS DIAS 26 A
28 DE FEVEREIRO DE 2022. Autoria: ALEXANDRE
CINTRA, Moção Nº 94/2022 - Assunto: MOÇÃO
HONROSA DE APLAUSOS PARA A EQUIPE FREE PLAY
COMANDADA POR RICARDO MARTINIANO, E SEJEL,
SECRETÁRIO DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER,
WILLIANS MENDES DE OLIVEIRA, PELA CONQUISTA
DE 19 MEDALHAS NO TORNEIO REGIONAL PETIZ A
SÊNIOR, REALIZADO NO CLUBE MOGIANO DIA 26 DE
MARÇO DE 2022. Autoria: ALEXANDRE CINTRA, Moção
Nº 95/2022 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS
PARA A ATLETA MOGIMIRIANA MIRLENE PICIN, A
“MIKA”, CAMPEÃ DA PROVA DE 13 QUILÔMETROS
DA INSANE CORRIDA DE MONTANHA NA CIDADE DE
SERRA NEGRA EM MARÇO DE 2022. Autoria:
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ALEXANDRE CINTRA, Moção Nº 96/2022 - Assunto:
MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA O SERVIÇO
DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE MOGI
MIRIM, PELA CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE
ACREDITAÇÃO MÁXIMA DA CARF, COMMISSION ON
ACRTEDITATIONS OF REHABILITATION FACILITIES.
Autoria: ALEXANDRE CINTRA, Moção Nº 97/2022 Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA O
PROFESSOR LUCIANO JANNUZZI E TODOS OS
CAPOEIRISTAS E ALUNOS, PELA REALIZAÇÃO DA
RODA DE ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DO CAPOEIRA
LUANDA, NO CENTRO CULTURAL “PROFESSOR
LAURO MONTEIRO DE CARVALHO E SILVA” DIA 07
DE ABRIL DE 2022. Autoria: ALEXANDRE CINTRA,
Moção Nº 98/2022 - Assunto: MOÇÃO HONROSA DE
APLAUSOS PARA O COLECIONADOR DE ARTES
VALTER JOSÉ POLETTINI, MEMBRO DO CEDEOCH,
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DE MOGI
MIRIM, PELA EXPOSIÇÃO: SÃO JOSÉ PADROEIRO DA
CIDADE, DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2022, NA MATRIZ
SÃO JOSÉ. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Colocado a
votos em bloco, em Sessão de hoje, a Câmara aprovou, por
unanimidade, as moções). A seguir, a Sra. Presidente colocou
à
disposição
dos
Srs.
Vereadores
a
seguinte
CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs 166, 167, 168, 169, 170,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, datados de 11 de abril
de 2022, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito
Municipal, Állan Rodrigues Alves, respectivamente,
respondendo a respeito do Requerimento nº 89/2022;
Requerimento nº 102/2022; Indicação nº 201/2022; Indicação
nº 199/2022; Indicação nº 185/2022; Indicação nº 229/2022;
Indicação nº 055/2022; Indicação nº 168/2022; Indicação nº
172/2022; Indicação nº 080/2022; Indicação nº 174/2022;
Requerimento nº 118/2022; Requerimento nº 060/2022, 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
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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. A Vereadora Luzia
Cristina Cortes Nogueira fez uso da palavra dizendo que entre
os meses de maio e junho a ´prefeitura realizará a troca das
lâmpadas, com a finalidade de economia no consumo, pois a
troca será feita por lâmpadas LED, e a intenção será a troca na
cidade inteira de Mogi Mirim. A reforma da EMEB “Profª
Edna Fávero Choqueta” que já deu início. Por fim citou
algumas estatísticas sobre a vacinação na cidade e como tem
se provado um excelente meio conta a Covid-19. O vereador
Marcos Paulo Cegatti fez uso da palavra dizendo, sobre a
função do vereador e que foram votados para reportar se algo
não foi feito corretamente, deixou seu agradecimento a todos
os funcionários que estão fazendo o trabalho corretamente.
Discursou sobre o seu requerimento de nº 115, que os detentos
podem ser realocados, e que cada trabalho tem que ser de um
por um, porém o CR não pode entrar em escolar, saúde. O
principal objetivo é desafogar os locais que precisam ser
limpos, esta retomada tem que ser pontual um a um. Ao
mencionar a votação do plano diretor que ocorrerá na semana
seguinte, disse que este vereador vota pensando no conjunto
que é a cidade de Mogi Mirim e não em uma coisa em
especifico, um bairro ou pessoa e sim visando o melhor
interesse para a cidade. O vereador Orivaldo Aparecido
Magalhães fez uso da palavra dizendo, que o povo não está
percebendo o que está acontecendo com os preços inflados
desse jeito, a água é um bem precioso e que em um futuro
próximo pode custar mais que a gasolina. Mogi Mirim é uma
cidade que sacrifica suas nascentes, que foram feitas
construções em cima de nascentes e que não fiscaliza o meio
ambiente, é uma cidade com o menor índice de cobertura de
vegetação dentre as cidades da região e os efeitos já estamos
sentindo, porém, os principais efeitos serão no futuro.
Precisamos que o poder executivo fiscalize de maneira mais
forte, rever o que está acontecendo de errado, temos que nos
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preocupar com tais questões ecológicas, pois esta cidade ainda
cuida muito mal do meio ambiente, temos que fazer esta
cidade ter uma qualidade de vida para todos. A vereadora
Presidente Sonia Regina Rodrigues fez uso da palavra dizendo
sobre o CR (Centro de Ressocialização) que a alguns anos
atrás a prefeitura já aprovou que eles realizassem o serviço de
limpeza na cidade, com grande qualidade e baixo custo para o
município, porém mudou o CR que possui diversos
profissionais. Alguns secretários já visitaram este novo CR
para formar um novo convênio. Esta vereadora já apresentou
uma indicação para isso e espera-se que o poder executivo
atenda para o bem de todos. O vereador Tiago César Costa,
fez uso da palavra dizendo sobre uma matéria que leu no
jornal A Comarca, sobre o Pelourinho que é um bem tombado
como também é a câmara municipal, já que é um símbolo da
emancipação do município, que é símbolo de balanço entre os
poderes e respeito às leis, o que já motivo para manter este
bem histórico que fica em frente à câmara municipal. E
também a partir de um debate interno a respeito do prédio
tombado da própria câmara municipal e teria que ir ao
ministério público para conversar junto com o jurídico. O
vereador ressaltou que não viu outra forma já que precisou
colocou o ministério público a par da ilegalidade e pedir que
intervisse para que se fosse possível realizar o TAC, o
vereador deixou claro que houve muitas reuniões internas e
que de sua parte não houve deslealdade. Mostrou
concordância também as palavras do vereador Magalhães
sobre esta cidade precisar cuidar melhor do meio ambiente, já
que está tendo diversos problemas com descarte ilegal de
resíduos sólidos. Discursou sobre a greve e o upa em que
esteve presente em uma situação onde uma criança de 2 anos e
08 meses foi dispensada pelos médicos e o poder público não
deu nenhum respaldo, por fim constatou que a situação do upa
está muito difícil. A senhora Presidente Sonia Regina
Rodrigues constatou que no sábado de manhã em que ela
esteve presente e o jurídico da casa também, ambos ficaram
presente até cerca de 13h e neste dia foi levado um documento
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para o responsável da obra dizendo que não iria continuar
devido à ação que o vereador Tiago Costa entrou, faltando
apenas uma semana para que a reforma acabasse, porém veio a
ordem de suspensão e deixando claro não teve nenhuma
viatura no local, o fato foi que chegou e o caminhão que iria
deixar o material porém não deixou com a preocupação de
roubo deste material que não iria utilizar naquele momento. O
vereador Ademir Souza Floretti Junior fez uso da palavra
dizendo, que tem visitado os bairros e encaminhando suas
indicações para que o poder público tome as devidas
providências e teve algumas respostas práticas que estão
sendo resolvidas, como a limpeza do corredor do Jardim
Longato que agora as pessoas podem transitar com
tranquilidade, porém falta ainda iluminação, pois estão tendo
algumas dificuldades. Ressaltou também sobre a limpeza da
praça do bairro Parque do Estado II que agora os moradores
conseguem usufruir do espaço. Por fim deixou seu
agradecimento as secretarias responsáveis e afirmou que tem
estado nas ruas ouvindo a população e atendendo as demandas
da população Mogimiriana. O vereador Cinoê Duzo fez uso
da palavra dizendo sobre o descaso do Prefeito Paulo de
Oliveira e Silva com os servidores públicos, já que não
recebeu e nem conversou com eles. O prefeito virou as costas
para os servidores públicos; os profissionais são diversos e se
escondeu desses profissionais. Este vereador mostrou apoio a
greve dos servidores públicos e disse que o prefeito será
conhecido como “Prefeito 2%”. O vereador Dirceu da Silva
Paulino fez uso da palavra, dizendo sobre um projeto de
esportes que trouxe para esta cidade, e agora está buscando
ajuda de empresas. Este projeto será para crianças e
adolescentes podendo ser aumentado para jovens adultos e
também está sendo colocado e buscando recursos para
transformar este projeto em um que atenda deficiente e busque
esta integração social de pessoas com deficiência em conjunto
com o esporte. Fez uso da palavra o Vereador João Victor
Gasparini, dizendo sobre o plano diretor que é um projeto que
se discute a cada década e estar presente em sua discussão e
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votação é uma honra e orgulho. As emendas foram pensadas
para o bem de um todo que é a cidade de Mogi Mirim, por fim
ainda sobre o plano diretor, este vereador espera que na
próxima semana seja discutido e votado da melhor forma
possível. Fez uso da palavra a vereadora Joelma Franco da
Cunha dizendo sobre o espéculo vaginal, que é um
instrumento para afastamento da parede vaginal, por meio dele
se faz exames ginecológicos, cirúrgicos e também colhe
material do colo do útero, e ocorreram diversas denúncias na
fila no CEM de vários atrasos na fila e nos atendimentos
devido ao espéculo ser de ferro, portanto por ser deste
material o instrumento tem que passar por um processo de
esterilização, porém a máquina que faz isso no CEM encontra
se quebrada, os espéculos têm que ir até o UPA para serem
esterilizados e só assim voltarem ao CEM o que atrapalha
todo o processo dos exames devido ao aumento de custo,
logística. Este material pode ser descartável o que deixaria
mais em conta o custo. Esta vereadora pede atenção especial
para este assunto que se resolva e essas mulheres possam ser
atendidas e que as consultas voltem a ter mais eficiência seja
com o concerto da máquina ou a compra de materiais
descartáveis. Pediu que o executivo cumpra a Lei de Imposto
de Renda Sustentável que parte disso é voltado para entidades
carentes de Mogi Mirim. Fez uso da palavra a vereadora Lúcia
Maria Ferreira Tenório dizendo sobre a audiência pública do
posto de coleta de Leite Humano, não teve tantas pessoas,
porém ocorreu bastante discussão. Teve uma palestrante que
discursou sobre o que tem no leite materno. O posto terá um
custo, porém iremos lutar para que isso viabilize e podemos
ter este posto de coleta. A vereadora pediu apoio de todos para
este projeto quando vir a votação. Houveram reclamações que
a população trouxe a esta vereadora sobre a Santa Casa que
está atrasando o pagamento de funcionários e isso tem que ser
resolvido o mais rápido possível. Por fim esta vereadora se
referiu a fala da vereadora Joelma que disse sobre os
espéculos; a senhora doutora Lúcia completou que para
atendimento básico já se uso os espéculos descartáveis e
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somente nos casos cirúrgicos que ainda se utiliza os de ferro.
Fez uso da palavra o Vereador Luis Roberto Tavares dizendo
que em conjunto com o Vereador Ademir fizeram diversos
pedidos no bairro parque do Estado II e diversos serviços
estão sendo arrumados já. Comentou sobre a inauguração do
Poupa Tempo que está prevista para o dia 02 de abri. Ao
comentar sobre a greve disse que este é o momento dos
vereadores se unir e pressionar ambos os lados para que
conversem e consigam resolver a situação.
Também
discursou sobre a área de preservação do parque das
Laranjeiras, porém estão jogando entulho nesta área, o pessoal
da prefeitura já tem fotos de quem está jogando o entulho e
pediu que a prefeitura tome providência sobre isso para que
não ocorra este tipo de situação. Como não houvesse mais
oradores inscritos para falar em “Explicação Pessoal”, a Sra.
Presidente determinou fosse guardado um respeitoso
MINUTO DE SILÊNCIO pelo passamento da senhora
TOMOYE MATSUO STABILE E MARIA ISABEL
GUIDINI. 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 20:28 do que, para constar, determinou a lavratura da
presente ata, a qual, após achada conforme, discutida e
aprovada vai, a seguir, devidamente assinada.
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