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         ATA DA DÉCIMA SEGUNDA (12ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina 

Rodrigues; secretariada pelo Sr. Vereador Luis Roberto 

Tavares. 

 

 

Aos 25 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 segunda 

(12ª) 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 18:46, 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), Luis 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 
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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 Sonia Regina 

Rodrigues para que procedesse a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada.  Por questão de ordem fez uso da palavra o 

vereador Cinoê Duzo, pedindo que fosse consultado ao 

plenário sobre a possibilidade da professora Fernanda e o 

Presidente Barone do sindicado dos servidores públicos e o 

representante jurídico Alisson para que fizessem uso da 

palavra antes do começo dos trabalhos. Após consulta ao 

plenário foi aprovado por unanimidade e a sessão foi 

suspensa para que os convidados fizessem uso da palavra.  

A vereadora presidente Sonia Regina Rodrigues retomou a 

sessão depois de 2 horas e 15 minutos e agradeceu as 

palavras e colocou esta casa a disposição de todos. 

Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte 

reservada ao "EXPEDIENTE", a Sra. Na sequência deu 

ciência à Casa, através de leitura, da seguinte matéria: 1. 

Projeto de Lei nº 66 de 2022, de autoria do Prefeito 

Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, acompanhado de 

Mensagem nº 046/2022, datada de 18/04/2022, objeto do 

Ofício nº 046/2022, de igual data, “Dispondo sobre a 

abertura de crédito adicional especial suplementar por 

remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de R$ 

40.000,00”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); Pela 

ordem fez uso da palavra o Vereador Geraldo Vicente 

Bertanha, pedindo que fosse consultado o douto plenário 

para que fosse lido e votado em bloco os requerimentos e 

moções. Após consulta foi 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 163/2022 - Assunto: REQUEIRO A 

REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE PARA 

HOMENAGEAR OS TRABALHADORES DA ÁREA DA 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

3 

SAÚDE COM O DIPLOMA “ANA NÉRI”, A REALIZAR-

SE EM 18 DE MAIO DE 2022 ÀS 19:00 HORAS, NESTA 

CASA DE LEIS. Autoria: SONIA REGINA RODRIGUES, 

LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO. Requerimento Nº 

164/2022 - Assunto: REQUEIRO A CONCESSIONÁRIA 

ELEKTRO, PARA QUE REALIZE A PODA DE ARVORE 

LOCALIZADA NA RUA DO TUCURA. Autoria: 

MARCOS PAULO CEGATTI. Requerimento Nº 165/2022 

- Assunto: REQUER À EMPRESA ELEKTRO A 

REALIZAÇÃO DE PODA DE ÁRVORE NA RUA JOSÉ 

SCOMPARIM – INOCOOP. Autoria: ADEMIR SOUZA 

FLORETTI JUNIOR. Requerimento Nº 166/2022 - 

Assunto: REQUER À EMPRESA ELEKTRO A 

REALIZAÇÃO DE PODA DE ÁRVORE NA PRAÇA 

LUCINDA BRASI BRANDÃO – INOCOOP. Autoria: 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Requerimento Nº 

167/2022 - Assunto: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE A 

LIMPEZA DA ÁREA AOS FUNDOS DO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI 

JUNIOR. Requerimento Nº 168/2022 - Assunto: 

REQUEIRO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, QUE ENVIE E 

ESTA CASA INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS 

VALORES ARRECADADOS COM A CIP. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 169/2022 - 

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

de Oliveira e Silva, através da secretaria competente, 

informações sobre a realização de cirurgias eletivas e 

operações de urgência, no âmbito da rede pública de saúde 

no município. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. 

Requerimento Nº 170/2022 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da 

secretaria competente, informações sobre o processo de 

compra nº 2022/005014. Autoria: JOELMA FRANCO DA 

CUNHA. Colocado a votos em sessão de hoje, em bloco, foi 

aprovado por unanimidade os requerimentos. Na sequência, 
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a Sra. Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação 

do Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação Nº 335/2022 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO NAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO LOCALIZADAS NA RUA EWALDO 

CHABREGAS – PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 

336/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA COMPETENTE, A 

REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO 

DO CÓRREGO SANTO ANTONIO, NO CRUZAMENTO 

DA AVENIDA BRASIL COM A AVENIDA DA 

SAUDADE Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI 

JUNIOR. Indicação Nº 337/2022 - Assunto: INDICO AO 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE 

REMARCAÇÃO NA PINTURA DAS FAIXAS DE 

PEDESTRE LOCALIZADAS NO CRUZAMENTO DA 

AVENIDA BRASIL COM A AVENIDA DA SAUDADE. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 338/2022 - 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 HEITOR PAULO 

ZORZETTO – JARDIM BI CENTENÁRIO. Autoria: 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 

339/2022 - 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 
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RUA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO – SANTA 

LUZIA. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. 

Indicação Nº 340/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. 

PREFEITO, DR. PAULO DE OLIVERIRA E SILVA, POR 

MEIO DA SECRETARIA COMPETENTE, ESTUDOS 

PARA ANÁLISE DE RISCO DE QUEDA DE ÁRVORE 

SITUADA NA RUA JOSÉ SCOMPARIM – INOCOOP. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 341/2022 - 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 LUCINDA BRASI 

BRANDÃO – INOCOOP. Autoria: ADEMIR SOUZA 

FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 342/2022 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE 

INSTALAÇÃO DE TELA PROTETORA NO ENTORNO 

DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA LUCINDA BRASI 

BRANDÃO – INOCOOP. Autoria: ADEMIR SOUZA 

FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 343/2022 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DA TELA PROTETORA NO 

ENTORNO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA DA 

PRAÇA LUCINDA BRASI BRANDÃO – INOCOOP. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 344/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADA A 

REALOCAÇÃO OU RETIRADA DE PLACA DE 

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SITUADA NA RUA 29 

DE JUNHO – SANTA LUZIA. Autoria: ADEMIR SOUZA 
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FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 345/2022 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

MANUTENÇÃO RUA EMA FREDERICH GARROS, 

NAS CHÁCARAS SÃO MARCELO. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 346/2022 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA XINGU, NO 

MOGI MIRIM II. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 347/2022 - Assunto: Indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Dr. Paulo de Oliveira e Silva, junto à 

secretaria de mobilidade urbana, que realize a instalação de 

dispositivos redutores de velocidade (lombadas) na Rua 

Sergipe, Bairro Saúde, Mogi-Mirim/SP. Autoria: 

ORIVALDO APARECIDO MAGALHAES. A seguir, a 

senhora Presidente submeteu à apreciação e votação dos 

nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à 

Mesa (aprovadas pela Casa): Moção Nº 99/2022 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM “UM MINUTO DE 

SILÊNCIO” PELO FALECIMENTO DO SENHOR 

NILTON KLEBER PICCIN, OCORRIDO NO DIA 02 DE 

ABRIL DE 2022. Autoria: MARCOS PAULO CEGATTI. 

Moção Nº 100/2022 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM 

UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DE 

JOSÉ JUSTINO, OCORRIDO NO DIA 18 DE ABRIL DE 

2022. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. 

Moção Nº 101/2022 - Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM 

UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DA 

SENHORA IZABEL GUIDINI SILVERIO, OCORRIDO 

NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Moção Nº 102/2022 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO 

FALECIMENTO DO SENHOR NELSON GRACIANO DA 
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LUZ, OCORRIDO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022. 

Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Moção Nº 103/2022 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO 

PM CABO JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, OCORRIDO 

DIA 24 DE ABRIL DE 2022 Autoria: SONIA REGINA 

RODRIGUES. Moção Nº 104/2022 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO 

FALECIMENTO DA SENHORA APARECIDA 

BOMBESSI FELÍCIO, OCORRIDO EM 22 DE ABRIL DE 

2022. Autoria: MARA CRISTINA CHOQUETTA, LUZIA 

CRISTINA CORTES NOGUEIRA E ALEXANDRE 

CINTRA. Fez uso da palavra a vereadora Luzia Cristina 

Cortes Nogueira, pedindo que fosse consultado para ler em 

relação a moção nº 104. Após consulta ao plenário a moção 

foi lida na íntegra.  Colocado a votos em sessão de hoje, em 

b loco, foi aprovado por unanimidade as moções. A seguir, a 

Sra. Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Referente aos Ofícios 

nºs 012 e 020 do Vereador Tiago César Costa e Joelma 

Franco da Cunha. Ofícios nºs 208, 209, 211, 212, 213, 214, 

215, 216, 217, 218, 219, 220,   datados de 20 e 25 de abril 

de 2022, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do 

Prefeito Municipal, Állan Rodrigues Alves, respectivamente, 

respondendo a respeito do Requerimento nº 124/2022; 

Requerimento nº 424/2021; Indicação nº 211/2022; 

Requerimento nº 137/2022; Indicação nº 272/2022; 

Indicação nº 254/2022; Indicação nº 273/2022; Indicação nº 

291/2022; Indicação nº 269/2022; Indicação nº 271/2022; 

Requerimento nº 143/2022; Requerimento nº 142/2022; 

Requerimento nº 146/2022, 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 facultou o uso da palavra no 

“Expediente”, anunciando os oradores inscritos, conforme § 
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6º, do Artigo 111, do Regimento Interno. Fez uso da palavra 

o Vereador Tiago César Costa dizendo a respeito do prefeito 

Paulo Silva em conjunto com seu advogado José Cunha 

Barbosa, denunciaram na justiça contra este vereador 

dizendo que o vereador não poderia advogar contra a União 

e o Estado de São Paulo. Este vereador tem uma segurança 

muito grande em relação a defesa e está com a cabeça 

tranquila a respeito deste assunto. Fez uso da palavra o 

vereador Ademir Souza Floretti Junior, que deixou seus 

sentimos ao assessor Carlos Felício por sua perda. Disse que 

a nossa cidade receberá uma ajuda de 200 mil reais do 

presidente nacional do Partido Republicanos, o deputado 

Federal Marcos Pereira, que será destinado a saúde e pediu 

este vereador que fosse destinado as cirurgias eletivas, visto 

que a fila tem aumentado. Por fim disse que tem solicitado 

informações e indicou para a prefeitura que efetue a limpeza 

da área próximo ao cemitério da Juscelino Kubitschek, 

porém que efetue a limpeza completa para assim acabar os 

problemas daquela região; ressaltou também uma indicação 

de sua autoria para a pintura das faixas de pedestres no 

cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida da Saudade. 

Fez uso da palavra o Vereador Cinoê Duzo dizendo sobre a 

greve que é uma greve justa e legal. Citou um trecho do 

jornal A Comarca do jornalista Flávio Magalhães, afirmou 

que concorda com as palavras do jornalista. Fez uso da 

palavra o Vereador Dirceu da Silva Paulino, começou sua 

fala deixando seus sentimentos ao assessor Carlos Felício. 

Continuou dizendo sobre o projeto dos deficientes físicos 

nos esportes, já estamos buscando o incentivo das empresas 

e estamos discutindo as modalidades mais fáceis de 

introduzir no município, e também iremos buscar apoio da 

iniciativa privada. Por fim afirmou que em uma cidade 

precisa de cultura e de esporte, a área da saúde é uma das 

que mais precisam de verbas, porém também precisamos de 

eventos que proporcionem e incentivem a cultura e o 

esporte, pois sabemos que isso molda as pessoas para o bem. 
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Fez uso da palavra o Vereador João Victor Coutinho 

Gasparini, dizendo sobre uma reunião importante que teve 

junto ao secretário de Cultura Sérgio Sá Leitão, onde o 

prefeito também esteve presente, foi apresentado 

solicitações para que Mogi Mirim pudesse participar do 

projeto de arte de rua que o governo do estado estará 

financiando, para que haja obras de grafite ao redor do 

município. Na semana passada Mogi Mirim assinou o termo 

de adesão ao programa respeito a vida onde será investido 

cerca de 02 milhões de reais para que a cidade possa ter 

investimentos no transito, obras de infraestrutura, 

investimentos que colaborarão para o desenvolvimento da 

cidade como um todo. Ao dizer sobre a greve disse que é 

justa e um direito da classe trabalhadora, porém neste 

momento quem mais sofre é a população que fica debilitada 

ao não receber os atendimentos em sua plenitude e, 

portanto, temos que cobrar sim, mas de outras formas. Ao 

falar sobre o andamento de sua comissão, e sobre a 

tramitação dos projetos após passar o período de votação do 

plano diretor, a atenção será para os projetos parlamentares 

assim tentando acelerar estes projetos, hoje e nas próximas 

semanas será praticamente majoritária de vereadores a 

pauta, por fim pediu a colaboração de todos os vereadores 

para que os projetos possam ser analisados da melhor forma 

possível. Fez uso da palavra a vereadora Joelma Franco da 

Cunha colocando sua solidariedade ao falecimento da mãe 

do assessor Carlos Felício e ao seu amigo Vander Cardoso. 

Em seguida falou sobre a dificuldade de orçamento público, 

no entanto no município ao analisar isso surge alguns 

questionamentos, foi passado o requerimento 170/2022 que 

é para fazer compras de baguetes, refrigerantes e outras 

guloseimas mais, que foi pedido a informação do motivo 

disso. Também foi comprado o show da banda Ira no valor 

de 60 mil reais. Por isso temos que saber como empregamos 

as coisas nesta casa, pelo motivo de que podem ficar 

ambíguas. Fez uso da palavra a vereadora Lúcia Maria 
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Ferreira Tenório, dizendo sobre a área da saúde, mais 

especificamente sobre as cirurgias eletivas e como não seria 

possível esta área fazer um balanço dessas cirurgias. As 

emendas parlamentares desta vereadora, já chegou. Está na 

hora de termos em mãos o balanço de quantas cirurgias 

foram feitas e com quais verbas. Já está mais do que na hora 

de que todos os 17 vereadores saibamos o que realmente 

acontece e irá acontecer com a Santa Casa, e ela é 

extremamente importante para todos que ficam na fila 

esperando atendimento. A senhora presidente respondeu a 

fala da vereadora Lúcia dizendo que não terá mais tempo 

hábil para se realizar a audiência pública da Santa Casa, 

porém ela já iniciou a conversa com o prefeito e com a 

secretária para intermediar a situação da Santa Casa e assim 

todas as dúvidas serem sanadas, ressaltou ambas as 

vereadoras a extrema importância que é este tópico e de que 

todos os vereadores fiquem a par destas informações. Fez 

uso da palavra o vereador Luis Roberto Tavares, deixando 

seus sentimentos ao Carlos Felício e a família de Vander 

Cardoso. Em seguida falou sobre o requerimento que fez 

pedindo informações sobre a revisão dos valores 

arrecadados pela CIPE, com a troca das lâmpadas terá uma 

grande economia por isso deve ter essa revisão. Este 

vereador avisou que o poupa tempo de Mogi Mirim 

encontra se em fase de teste e já está disponível, então quem 

precisar pode procurar. Dia 02 será inaugurado alguns 

serviços da prefeitura e do SAAE também no poupa tempo. 

Sobre o funcionário público este vereador disse que espera 

que venha a receber aquilo que é merecedor. Fez uso da 

palavra a vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira dizendo 

sobre a Santa Casa que é um assunto urgente, porém temos 

que ver como será o posicionamento do judiciário; esta 

vereadora mostrou sua preocupação em relação as dividas 

existentes da Santa Casa. Esta vereadora convidou a todos a 

apresentação do lançamento comercial do parque shopping 

Mogi, que será apresentado no Centro Cultural no dia 
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seguinte, que será muito importante para estimular o 

emprego, lazer e tudo o que este empreendimento irá 

oferecer. Fez uso da palavra a vereadora Mara Cristina 

Choquetta, dizendo sobre o poupa tempo e o espaço cidadão 

que aquela área irá aumentar para assim melhor atender a 

população e as barraquinhas que ficam naquela região. Esta 

vereadora disse sobre as placas fotovoltaicas que estão 

chegando a nossa cidade, e afirmou que terá mais coisas 

boas vindo ao nosso município. Deixou uma mensagem de 

carinho remetendo ao assessor Carlos sobre a partida de sua 

mãe, e uma mensagem de felicitação ao aniversário de suas 

irmãs.  Não havendo mais oradores inscritos, a Sra. 

Presidente suspendeu a Sessão às 20:41, 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  

42, de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo 

sobre abertura de crédito adicional especial suplementar, por 

superávit financeiro de 2021, no valor de R$ 100.000,00”. 

Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de 

Defesa e Direito dos Animais e de Finanças e Orçamento. 

Fez uso da palavra a vereadora Joelma Franco, dizendo que 

foi feito uma audiência pública para falar dos animais do 

município e foi falado desse crédito, pois este crédito 

chegou em maio de 2020, a licitação foi feita em dezembro 

de 2021 para adquirir o veículo porém foi fracassada. 

Estamos sempre falando que falta dinheiro e recursos porém 

quando chega os créditos nesta casa parece que são 

desprestigiados e destratados, porém não sabemos se é má fé 
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ou incompetência. O executico tem que conseguir colcoar 

em uso,  em tempo hábil os créditos e recursos que chegam 

nesta casa. Fez uso da palavra o vereador Tiago César 

Costa, dizendo sobre este dinheiro parado, disse que é 

lamentável ver a população sem o básico enquanto tem o 

dinheiro em caixa que foi conseguido com emendas, porém 

não foi usado. Este vereador peediu encarecidamente para 

que o executivo use o  dinheiro que está em caixa para 

comprar o que a população precisa. Fez uso da palavra a 

vereadora Presidente Sonia Regina Rodrigues, dizendo que 

esta emenda é uma conquista desta vereadora desde 2019, 

porém foi protelado por muito tempo. Esta vereadora listou 

duas emendas que conseguiu também para a área da saúde 

uma no valor de meio milhão de reais e outra com o valor de 

250 mil reais ambas aprovadas porém ainda não se sabe 

exatamente onde foi usado este dinheiro, em seguida disse 

que irá pedir um ofício para prestação de contas sobre isso. 

Também informou que foi comprado uma carretinha para 

ajudar nas denuncias de maus tratos a animais de grande 

porte, tudo isso para ajudar os animais do município. 

Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por 

unanimidade o projeto. 2. Projeto de Lei nº 55, de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “autorizando o Poder 

Executivo Municipal a firmar Convênio com o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 

Paulo (DER/SP), e dando outras providências”. Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Obras, 

Serviços Públicos e Atividades Privadas. Colocado a votos 

em sessão de hoje, foi aprovado por unanimidade o projeto. 

“ex-vi” do disposto no § lº, inciso III, “d”, do Artigo 171 

do Regimento Interno. Pela ordem fez uso da palavra a 

vereadora Mara Cristina Choquetta, pedindo adiamento de 

03 dias do projeto de Lei de sua atoria nº 19. Após consulta 

ao plenário o projeto de lei foi adiado por três dias. 3. 

Projeto de Lei nº 40, de 2022, de autoria do Vereador Luis 

Roberto Tavares, “dando denominação oficial à Quadra de 
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Futevôlei localizada na Praça Comandante José dos Santos 

Moreno de ‘ARENA ADEMIR APARECIDO DE SOUZA - 

ADEMIRZÃO”’. Pareceres das Comissões de Denominação 

de Vias e Logradouros Públicos e de Justiça e Redação. Fez 

uso da palavra o vereador Luis Roberto Tavares 

homenageando o ADEMIR APARECIDO DE SOUZA, 

contando sua carreira no futebol amador e sua presença na 

cidade que foi muito marcante. Por fim pediu o voto de 

todos os pares e disse que esta quadra ficará na zona leste, e 

apesar de nova já esá sendo reformada e ampliada. 

Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por 

unanimidade o projeto. EM PRIMEIRO TURNO, “ex-vi” 

do disposto no inciso I, do Artigo 172 do Regimento 

Interno. 4. Projeto de Lei nº 191, de 2021, de autoria do 

Vereador Alexandre Cintra, “instituindo o “Dia Municipal 

da Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência”, dia 21 

de setembro e a campanha “Setembro Verde” no Município 

de Mogi Mirim”’. Parecer Conjunto das Comissões de 

Justiça e Redação e de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e 

Assistência Social. Fez uso da palavra o vereador Alexandre 

Cintra lendo seu projeto e sua justificativa, para informar 

todos os vereadores com dados importantissimos, disse que 

este projeto não é apenas mais um projeto com  uma cor em 

seu nome, é um projeto de extrema importancia para esta 

população que já luta com muita coisa, é um projeto que sim 

irá sair do papel para sua  aplicabilidade, por fim pediu 

apoio de todos. Fez uso da palavra o vereador Cinoê Duzo, 

parabenizando o criador do projeto. Reforçou a construção 

da rampa de acesso a cadeirantes nesta casa de leis. 

Continuou parabinzando os vereadores Alexrande Cintra, 

Orivaldo Magalhães e Dirceu da Silva pelas suas iniciativas 

com projetos voltados aos portadores de necessidades 

especiais. Fez uso da palavra o vereador Marcos Gaúcho, 

agradecendo pelo projeto de lei do vereador Alexandre 

Cintra e também ao vereador Orivaldo Magalhães. Em 

seguida deu seu testemunho sobre o acidente de sua filha 
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Elis Regina que teve seu acidente no dia 10 de setembro de 

2010 e mesmo após o acidente fez sua faculdade de 

veterinária, conseguiu tirar carta da categoria D  referente 

aos ônibus, apesar de imensas dificuldades sua filha 

conseguiu e faz mais de 3 anos que é veterinária. Pediu 

respeito pelas vagas de cadeirante. Este vereador se 

emociou ao falar como é bonito ver quando alguém enxerga 

e pensa em nome dos deficientes. Por fim deixou seu 

imenso agradecimento ao alexandre e a todos que defendem 

a causa dos deficientes fisicos. Fez uso da palavra o 

vereador Tiago Costa, cumprimentando o vereador 

Alexandre Cintra pelo projeto que será de grande 

importância para nós. EM seguida contou sua história sobre 

seus amigos deficientes e o respeito que temos que ter por 

cada um deles. Por fim se colocou a disposição para ajudar 

caso o vereador precise de algo e deixou seu parábens por 

esta belissíma lei feita. Fez uso da palavra o vereador 

Geraldo Bertanha dizendo sobre os projetos dos vereadores 

Alexandre Cintra e Orivaldo Magalhães sobre os 

deficientes. Disse que não precisariamos ficar criando leis 

para dar amparo legal aos ceficientes isso todos nós já 

deveriamos fazer por conta própria. Esses direitos já 

deveriam ser garantidos para todos,  garantir o direito de ir e 

vir para todos. Por fim parabenizou imensamente os dois, e 

colocou-se a disposição para ajudar no que puder. Fez uso 

da palavra o vereador Orivaldo Magalhães dizendo que é o 

trabalho dos vereadores legislar principalmente em nome 

dos mais que necessitam. Disse que destinará uma parte da 

sua verba de orçamento impositivo para ajudar em acidentes 

domésticos. Continuou dizendo que nós mesmos temos que 

pegar essas leis e colocarem elas para funcionarem, a fim de 

que atinjam o fim  devido, e que não fique apenas no papel. 

Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por 

unanimidade o projeto. 5. Projeto de Lei nº 09, de 2022, de 

autoria do Vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, 

“instituindo e oficializando o Campeonato Municipal do 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

15 

Atleta Portador de Deficiência Física, e dando outras 

providências”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redaçao e de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e 

Assistência Social. Fez uso da palavra o vereador Orival 

Magalhães pedindo que fosse consultado os nobres 

vereadores para que fosse aceito essa emenda modificativa 

de nº 01 ao projeto de lei nº 09 de 2022, que foi feita uma 

alteração modificando para atleta com deficiencia física e 

dando outras providências. Após consulta ao plenário a 

emenda modificativa foi aceita. Em discussão: fez uso da 

palavra o vereador Magalhães, dizendo como a vida é 

êfemera, e que com o passar do tempo perdemos até a 

vaidade; contou sobre a história de sua família, de seu filho 

autista e que o que puder fazer para ajudar continuará 

fazendo. Explicou os efeitos positivos que o esporte tem em 

nossas vidas e salientou que causará grandes impactos 

positivos na vida dos deficientes fisicos, por fim pediu o 

apoio de todos. Fez uso da palavra o vereador Alexandre 

Cintra,  resssaltou como é legal quando os projetos desta 

casa integram um ao outro. Comentou sobre sua vivência no 

meio da educação fisica com os deficientes e afirmou que 

quando são dadas as oportunidades eles abraçam e 

devolvem isso com conquistas, reconhecimento, no podium; 

as para olimpíadas são extremamentes para os deficientes e 

para o país. Colocado a votos em sessão de hoje, foi 

aprovado por unanimidade o projeto. 6. Projeto de Lel nº 12, 

de 2022, de autoria do Vereador Orivaldo Aparecido 

Magalhães, “instituindo a Semana do Trabalhador Rural no 

âmbito do Município de Mogi Mirim, e dando outras 

provldências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. 

Fez uso da palavra o vereador Magalhães dizendo que é um 

projeto que sempre sonhou, pois muitas vezes as crianças 

não sabem de onde vem as frutas ou hortaliças. O agricultor 

neste país não é valorizado como deveria. Em seguida leu o 

projeto de lei e sua justificativa. Após todo o exposto pediu 

aprovação aos nobres vereadores, dizendo que o Brasil é 
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isso e muito mais, porém é graças aos agricultores que o 

Brasil está de pé. 7. Projeto de Lei nº 41, de 2022, de autoria 

das Vereadoras Sonia Regina Rodrigues e Lúcia Maria 

Ferreira Tenório, “instituindo a Semana Municipal do Uso 

Racional de Medicamentos e Combate à Automedicação, e 

dando outras providências”. Parecer Conjunto das 

Comissões de Justiça e Redação e de Educação, Saúde, 

Cultura, Esporte e Assistência Social. Fez uso da palavra a 

vereadora  Lúcia Maria Ferreira Tenório o que está em 

questão e precisamos conversar sobre a automedicação, é 

algo muito sério, 50% das medicações usadas sem 

prescrição médicas são usadas de forma indevida, deixando 

o organismo resitente a essa medicação e quando realmente 

precisar não fará efeito. Na farmácia gratidão que será 

inaugurada somente poderão ser entregues os medicamentos 

via prescrição médica, por fim pediu apoio dos pares e 

parabenizou a todos pelos projetos de hoje. Fez uso da 

palavra a vereadora Sonia Regina Rodrigues, dizendo a 

vereadora Lúcia que não existiria a possibilidade de não 

chamar a colega vereadora. A vereadora Sonia trouxe alguns 

dados referente aos medicamentos, por exemplos 35% dos 

medicamentos adquiridos no Brasil, são comprados para 

auto medicação. Medicamentos são responsáveis pos 27% 

das intoxicações no Brasil; 16% dos casos de morte por 

intoxicação são causados por medicamentos. Além dos 50% 

como a doutora Lúcia mencionou que são as pessoas que se 

automedicam. Os hospitais gastam cerca de 15 a 20% para 

resolver os problemas causados pelo mal uso dos 

medicamentos. Ao lerem a justificativa deste projeto 

percebrão algum conhecido ou até vocês mesmos nesta 

situação então é de extrema importancia a concientização 

para o uso correto da medicação. Fez uso da palavra o 

vereador Cinoê Duzo parabenizando as autoras deste projeto 

e disse sobre os perigos de se automedicar, disse sobre a 

extrema importancia desse projeto. Por fim reforçou sobre 

a importancia da concientização sobre o uso correto dos 
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medicamentos. Colocado a votos em sessão de hoje, foi 

aprovado por unanimidade o projeto. 8. Projeto de Lei nº 

47, de 2022, de autoria da Vereadora Lúcia Maria Ferreira 

Tenório, “instituindo no Calendário Oficial do Município 

o “Março Roxo” — mês dedicado à defesa dos direitos da 

pessoa com epilepsia”. Parecer Conjunto das Comissões 

de Justiça e Redação e de Educação, Saúde, Cultura, 

Esporte e Assistência Social. Fez uso da palavra a 

vereadora Lúcia Tenório,  quando falamos de eplepsia 

pois é uma doença que isola a pessoa, o paciente é olhado 

pelos outros de forma diferenciada. E esse mês roxo é para 

concientizar e informar as pessoas sobre a doença. Por fim 

pediu apoio a todos para esta causa e reforçou a 

importancia da integração social do epiléticos. Fez uso da 

palavra o vereador Cinoê Duzo, parabenizando a autora 

deste projeto, em seguida agradeceu a explicação da 

vereadora doutora Lúcia sobre a eplepsia e como lidar 

com uma crise epilética. Colocado a votos em sessão de 

hoje, foi aprovado por unanimidade o projeto. Finda a 

pauta constante da "Ordem do Dia", a Sra. Presidente 

passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada à 

"EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os 

Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010 (Regimento 

Interno vigente). 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 

NILTON KLEBER PICCIN, JOSÉ JUSTINO, IZABEL 

GUIDINI SILVERIO, NELSON GRACIANO DA LUZ, 

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, APARECIDA 

BOMBESSI FELÍCIO. VANDERLEI CARDOSO. 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 00h41 do que, para constar, determinou a 
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lavratura da presente ata, a qual, após achada conforme, 

discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada.  


