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         ATA DA DÉCIMA TERCEIRA (13ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luis Roberto Tavares. 

 

 

Aos 02 dias do mês de maio 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 Luis Roberto Tavares, a décima terceira (13ª) 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 maio de 2022.  Às 18:36, 

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 Tiago César Costa 
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para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 

Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte 

reservada ao “EXPEDIENTE”, a Sra.  Presidente submeteu à 

apreciação do Plenário a ata da sétima (07ª) sessão ordinária e 

primeira (1ª) sessão extraordinária realizada em 21 de março 

de 2022, a qual depois de achada conforme e aprovada, foi 

devidamente assinada pelos Vereadores Sonia Regina 

Rodrigues e Luís Roberto Tavares, respectivamente, a 

Presidente e o 1º Secretário. Na sequência deu ciência à Casa, 

através de leitura, da seguinte matéria: 01. Projeto de Lei 

Complementar nº 09 de 2022, de autoria do Prefeito 

Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, acompanhado de 

Mensagem nº 55/2022, datada de 02/05/2022, objeto do 

Ofício nº 55/2022, de igual data, “Dispondo sobre alteração 

do valor do Cartão “Auxílio Alimentação”, instituído pela Lei 

Complementar nº 358, de 25 de março de 2022, que 

acrescenta dispositivo à Lei Complementar Municipal nº 205, 

de 27 de dezembro de 2006, que dispondo sobre o quadro de 

pessoal , o plano de empregos, salários e carreiras da 

Prefeitura de Mogi Mirim. (Ao exame das Comissões 

Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento 

Interno); 02. Projeto de Lei Complementar nº 10 de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, 

acompanhado de Mensagem nº 56/2022, datada de 

02/05/2022, objeto do Ofício nº 56/2022, de igual data, 

“Dispondo sobre alteração do valor do Cartão “Auxílio 

Alimentação”, instituído pela Lei Complementar nº 359, de 25 

de março de 2022, que acrescenta dispositivo à Lei 

Complementar Municipal nº 206, de 2006, que dispondo sobre 

o quadro de pessoal , o plano de empregos, salários e carreiras 

da Prefeitura de Mogi Mirim.”; (ao exame das Comissões 

Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento 

Interno); 03. Projeto de Lei nº 67 de 2022, de autoria do 

Prefeito Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, acompanhado 

de Mensagem nº 047/2022, datada de 26/04/2022, objeto do 

Ofício nº 047/2022, de igual data, “Dispondo sobre o 

tombamento, como Patrimônio Histórico e Arquitetônico de 
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Mogi Mirim, imóvel que especifica, e dando outras 

providências. ”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 04. Projeto 

de Lei nº 68 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, Paulo 

de Oliveira e Silva, acompanhado de Mensagem nº 048/2022, 

datada de 26/04/2022, objeto do Ofício nº 048/2022, de igual 

data, “Dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial 

suplementar por remanejamento de dotações orçamentárias, 

no valor de R$14.826,85. ”; (ao exame das Comissões 

Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento 

Interno); 05. Projeto de Lei nº 69 de 2022, de autoria do 

Prefeito Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, acompanhado 

de Mensagem nº 049/2022, datada de 26/04/2022, objeto do 

Ofício nº 049/2022, de igual data, “Dispondo sobre a abertura 

de crédito adicional especial por transposições de dotações 

orçamentárias, no valor de R$13.000,00. ”; (ao exame das 

Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do 

Regimento Interno); 06. Projeto de Lei nº 70 de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, 

acompanhado de Mensagem nº 050/2022, datada de 

26/04/2022, objeto do Ofício nº 050/2022, de igual data, 

“Dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial 

suplementar por remanejamento de dotações orçamentárias, 

no valor de R$130.000,00. ”; (ao exame das Comissões 

Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento 

Interno); 07. Projeto de Lei nº 71 de 2022, de autoria do 

Prefeito Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, acompanhado 

de Mensagem nº 051/2022, datada de 27/04/2022, objeto do 

Ofício nº 051/2022, de igual data, “Dispondo sobre a alteração 

de siglas constantes das Lei Municipais nº 6.355/2021 e 

6.356/2021, que tratam, respectivamente, da reestruturação do 

Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural e da 

Instituição do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico 

Cultural de Mogi Mirim. ”; (ao exame das Comissões 

Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do Regimento 

Interno); 08. Projeto de Lei nº 72 de 2022, de autoria do 

Prefeito Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, acompanhado 
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de Mensagem nº 052/2022, datada de 27/04/2022, objeto do 

Ofício nº 052/2022, de igual data, “Dispondo sobre permissão 

de uso, a título precário e sem ônus, de bens públicos 

patrimoniais que especifica à ASSOCIAÇÃO MATA 

CILIAR, e dando outras providências. ”; (ao exame das 

Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do 

Regimento Interno); 09. Projeto de Lei nº 73 de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, 

acompanhado de Mensagem nº 053/2022, datada de 

27/04/2022, objeto do Ofício nº 053/2022, de igual data, 

“Dispondo sobre alteração do Art. 4, da Lei Municipal nº 

5.790, de 23 de junho de 2016, que dispondo sobre a 

Organização das Feiras Livres e do Pro doutor no Município 

de Mogi Mirim. ”; (ao exame das Comissões Permanentes, 

conforme Artigo 49, § 1º do Regimento Interno); 10. Projeto 

de Lei nº 74 de 2022, de autoria d0 Vereador Dirceu da Silva 

Paulino “Dispondo sobre a instalação de banheiros químicos, 

adaptados às necessidades de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, nos eventos de qualquer natureza no 

Município de Mogi Mirim e dando outras providências. ”; (ao 

exame das Comissões Permanentes); 11. Projeto de Lei nº 75 

de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, Paulo de Oliveira e 

Silva, acompanhado de Mensagem nº 054/2022, datada de 

28/04/2022, objeto do Ofício nº 054/2022, de igual data, 

“Dispondo sobre as Diretrizes a serem observadas para a 

elaboração da Lei orçamentária para o exercício de 2023, e 

dando outras providências. (LDO) ”; (ao exame das 

Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do 

Regimento Interno); pela ordem, fez uso da palavra o vereador 

Ademir Souza Floretti Junior pedindo que fosse consultado o 

plenário para que fosse feita a leitura e votação das moções e 

requerimentos em bloco. Após consulta ao plenário, foi lido e 

votado em bloco. 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 172/2022 - Assunto: 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Paulo de 
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Oliveira e Silva, através da secretaria competente, 

informações sobre os panfletos referentes as obras do coletor 

de esgotos na Av. Brasil. Autoria: JOELMA FRANCO DA 

CUNHA. Requerimento Nº 173/2022 - Assunto: Requer seja 

convidado o Presidente da Acimm, José Luiz Ferreira para 

comparecer à Câmara Municipal de Mogi Mirim, dia 09 de 

maio de 2022, às 18:30 para apresentar, a todos os Nobres 

Edis, o relatório do projeto: Mogi Mirim nos Trilhos do 

Desenvolvimento. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Requerimento Nº 174/2022 - Assunto: REQUEIRO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INFORMAÇÕES 

SOBRE A FALTA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE, SOBRETUDO PARA CONTROLE 

DA PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Requerimento Nº 175/2022 - 

Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Paulo Silva, por 

intermédio da secretaria competente, informações referentes à 

aplicação de capina química nas áreas urbanas e rurais, se há 

regulamentação que impeça tal procedimento e quais produtos 

podem ser utilizados em ambas as áreas. Autoria: TIAGO 

CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 176/2022 - Assunto: 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Paulo de 

Oliveira e Silva, através da secretaria competente, 

informações sobre o índice de reajuste proposto no Projeto de 

Lei 46 de 2022. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. 

Requerimento Nº 177/2022 - Assunto: Requer ao senhor 

prefeito Paulo de Oliveira e Silva que, por meio da Secretaria 

de Saúde, apresente as ações que estão sendo feitas para 

combater o mosquito transmissor da dengue e de outras 

doenças, o Aedes aegypti. Solicito, ainda, quais ações de 

conscientização junto à população estão sendo feitas de 

imediato. Autoria: LUCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO. 

Requerimento Nº 178/2022 - Assunto: REQUEIRO À 

EMPRESA ELEKTRO QUE REALIZE A SUBSTITUIÇÃO 

DE POSTE EM AVANÇADO ESTADO DE 

DETERIORAÇÃO LOCALIZADO EM FRENTE AO Nº 286 

DA RUA FRANCISCO FERRETTI NO PARQUE DAS 
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LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento Nº 179/2022 - Assunto: REQUEIRO À 

EMPRESA ELEKTRO QUE REALIZE REPAROS NO 

POSTE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FELÍCIO, NO 

PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: LUIS ROBERTO 

TAVARES. Requerimento Nº 180/2022 - Assunto: REQUER 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O DIA 24 DE MAIO 

(TERÇA-FEIRA) ÀS 18:00 HORAS NO PLENÁRIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL PARA DISCUSSÃO SOBRE 

PROJETO DE LEI Nº 75/2022, QUE DISPÕE SOBRE A LEI 

DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE 

MOGI MIRIM. Autoria: SONIA REGINA RODRIGUES. 

Requerimento Nº 181/2022 - Assunto: Requeiro ao Prefeito, 

Dr. Paulo de Oliveira e Silva que, através da Secretaria 

competente, providencie e encaminhe a este vereador 

levantamento do perímetro do lote do TG 02-023, de cadastro 

nº 53.15250192001, na Rua Ariovaldo Silveira Franco, nº 

500, Jardim 31 de Março nesta municipalidade. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Requerimento Nº 182/2022 - 

Assunto: Requeiro ao Prefeito, Dr. Paulo de Oliveira e Silva 

que, através da Secretaria competente, providencie e 

encaminhe a este vereador análise técnica, das árvores que 

estão próximas ao muro do TG 02-023, na Rua Ariovaldo 

Silveira Franco, nº 500, Jardim 31 de Março nesta 

municipalidade. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. 

Requerimento Nº 183/2022 - Assunto: Reitero o requerimento 

09 de 2022 ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Dr. Paulo de 

Oliveira e Silva, para que por meio de sua secretária 

competente, informe sobre as multas e/ou outras penalidades 

que foram aplicadas à empresa de transporte público Fênix, 

por descumprimento de contrato e/ou inadequação dos 

serviços prestados, com encaminhamento das respectivas 

cópias a esta casa de Leis. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHÃES. Requerimento Nº 184/2022 - 

Assunto: REITERO O REQUERIMENTO 60 DE 2022 AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DOUTOR 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE ATRAVÉS 
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DA SECRETARIA COMPETENTE, INFORME SOBRE 

QUAL É A PROGRAMAÇÃO PARA O DIA DA 

CAMPANHA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO A 

ACIDENTES DOMÉSTICOS, A SER REALIZADA 

ANUALMENTE NO DIA 10 DE OUTUBRO, CONFORME 

LEI MUNICIPAL 6.037/2018, NA CIDADE DE MOGI 

MIRIM/SP. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHÃES. Requerimento Nº 185/2022 - Assunto: 

REQUER À EMPRESA ELEKTRO A REALIZAÇÃO DE 

PODA DE ÁRVORE NA RUA MARIA CONCEIÇÃO 

CAMPOS ANDRADE – JARDIM SANTA HELENA. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR 

Requerimento Nº 186/2022 - Assunto: REQUER À 

EMPRESA ELEKTRO A REALIZAÇÃO DE PODA DE 

ÁRVORE NA PRAÇA DA CRIANÇA – JARDIM 

LONGATTO. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI 

JUNIOR. Requerimento Nº 187/2022 - Assunto: REQUER 

INFORMAÇÕES a RESPEITO DE IMPLANTAÇÃO DE 

FEIRA LIVRE NA AVENIDA DA SAUDADE. Autoria: 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR Requerimento Nº 

188/2022 - Assunto: REQUEIRO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE INFORMAÇÕES SOBRE A 

FALTA DE MEDICO, AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, DENTRE OUTROS PROBLEMAS NO PSF DO 

VERGEL. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Requerimento Nº 189/2022 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. 

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

secretaria competente, informações sobre os procedimentos 

adotados pela municipalidade para atender os munícipes em 

tratamentos fora do domicílio (TFD), no âmbito da saúde 

pública. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. 

Requerimento Nº 190/2022 - Assunto: Requer a Exma. Sra. 

Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim, Sonia 

Regina Rodrigues, através da secretaria competente, 

informações os dissídios dos servidores do legislativo de 

Mogi Mirim. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. 

Colocado a votos em sessão de hoje, em bloco, foi aprovado 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

8 

por unanimidade os requerimentos. Fez uso da palavra o 

vereador Alexandre Cintra, pedindo que fosse consultado ao 

plenário sobre este vereador realizar a leitura das moções de 

nºs 109 e 110 na íntegra. Após consulta ao plenário este 

vereador leu as moções na íntegra. Na sequência, a Sra. 

Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do 

Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação Nº 348/2022 - Assunto: Indica-

se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo Silva, por 

intermédio da Secretaria competente, que seja feita 

manutenção da iluminação na quadra de areia do Complexo 

do Lavapés – “ZERÃO”. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. 

Indicação Nº 349/2022 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Paulo Silva, por intermédio da Secretaria 

competente, que seja feita manutenção dos brinquedos e 

aparelhos da academia localizados no lago do Lavapés, 

“ZERÃO”. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA Indicação Nº 

350/2022 - Assunto: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Paulo Silva, por intermédio da Secretaria competente, 

que seja feita manutenção dos brinquedos infantis da Praça 

Catarino Marangoni, Tucura. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Indicação Nº 351/2022 - Assunto: SOLICITO AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA 

COMPETENTE, ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA 

ERRADICAÇÃO DE ESPÉCIE ARBÓREO LOCALIZADO 

NA RUA HUMBERTO FRITELLA, EM FRENTE AO Nº 

598, NO BAIRRO NOVACOOP. Autoria: MARCOS PAULO 

CEGATTI. Indicação Nº 352/2022 - Assunto: INDICO AO 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O DEPARTAMENTO 

COMPETENTE, REALIZE DE REVITALIZAÇÃO NA 

PRAÇA VEREADOR MARCOS PORTIOLLI, NO 

TUCURA. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação 

Nº 353/2022 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito 

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

competente, a realização dos serviços de manutenção, 
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limpeza, roçagem e coleta de entulhos na Estrada Santa Maria. 

Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. Indicação Nº 

354/2022 - Assunto: Indico ao Exmo. Senhor Prefeito 

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

competente, a manutenção do poste de iluminação pública na 

Rua Moizez Bento Moretto, altura do n° 145. Autoria: 

JOELMA FRANCO DA CUNHA. Indicação Nº 355/2022 - 

Assunto: INDICO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA QUE PROVIDENCIE 

JUNTO À SECRETARIA COMPETENTE, REALIZE 

ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE 

“ÁREA DE ESPERA” PARA MOTOCICLETAS NOS 

PRINCIPAIS SEMÁFOROS DA CIDADE. Autoria: MARA 

CRISTINA CHOQUETTA. Indicação Nº 356/2022 - Assunto: 

INDICO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA QUE PROVIDENCIE 

JUNTO À SECRETARIA COMPETENTE, TROCA DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FRANCISCO 

CARDONA. Autoria: MARA CRISTINA CHOQUETTA. 

Indicação Nº 357/2022 - 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 DR. 

JOÃO TEODORO LOCALIZADO PRÓXIMO AO Nº 58, 

ENTRE FAIXA DE PEDESTRE E VAGA PARA 

DEFICIENTE. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 358/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA 

BURACOS NA RUA ANGELINO MARIOTONI – JARDIM 

SANTA HELENA. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI 

JUNIOR. Indicação Nº 359/2022 - Assunto: INDICO AO 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DA 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA AVENIDA DOS 
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JACARANDÁS – CHÁCARAS YPÊ. Autoria: ADEMIR 

SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 360/2022 - 

Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DA 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA BENEDITO P. 

GONÇALVES – MARIA BEATRIZ. Autoria: ADEMIR 

SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 361/2022 - 

Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DA 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA AFONSO 

ARCURI – MARIA BEATRIZ. Autoria: ADEMIR SOUZA 

FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 362/2022 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO NA COBERTURA DO PONTO DE 

ÔNIBUS LOCALIZADO NA RUA DR. ULHÔA CINTRA, 

DEFRONTE AO NUMERAL 891. Autoria: ADEMIR 

SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 363/2022 - 

Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO EM UMA DAS PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LOCALIZADA NA 

AVENIDA BRASIL. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI 

JUNIOR. Indicação Nº 364/2022 - 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 

TENENTE NICOLINO MAZELLI – JARDIM SILVANIA. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 365/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA COMPETENTE, A 
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REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO 

DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA ANTONIO 

COSTA DE OLIVEIRA – JARDIM SILVANIA. Autoria: 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 

366/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO, 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR MEIO DA 

SECRETARIA COMPETENTE, ESTUDOS PARA 

ANÁLISE DE RISCO DE QUEDA DE ÁRVORE SITUADA 

NA PRAÇA DA CRIANÇA – JARDIM LONGATTO. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 367/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. 

PREFEITO, DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR 

MEIO DA SECRETARIA COMPETENTE, A 

REALIZAÇÃO DE PODA DE DUAS ÁRVORES NA 

PRAÇA DA CRIANÇA – JARDIM LONGATTO. Autoria: 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 

368/2022 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por meio de sua secretaria 

competente, que realize a pavimentação da MMR 176 - 

Rodovia do Limão, Mogi-Mirim/SP. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHÃES. Indicação Nº 369/2022 - 

Assunto: INDICA AO EXMO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE A 

TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS NAS RUAS 

SERAFIM AUGUSTO DA SILVA E RUA ELENA VELOZO 

DURAES, 438 – PARQUE DAS LARANJEIRAS. Autoria: 

SONIA REGINA RODRIGUES. A seguir, a senhora 

Presidente submeteu à apreciação e votação dos nobres 

Vereadores as seguintes MOÇÕES, endereçadas à Mesa 

(aprovadas pela Casa): Moção Nº 105/2022 - Assunto: 

MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA O CLUBE 

MOGIANO PELA CONQUISTA DA MEDALHA DE 

BRONZE NA ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO 

DE HANDEBOL DE PRAIA 2021/2022, CATEGORIA 

JUVENIL FEMININO EM GUARAPUAVA NO PARANÁ. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 106/2022 - 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE 
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SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR 

PÚBLICO VANDERLEI CARDOSO, O “VANDER”, 

OCORRIDO DIA 25 DE ABRIL DE 2022. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 107/2022 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO 

PELO FALECIMENTO DO SENHOR EDMIR DE MORAIS, 

OCORRIDO DIA 16 DE ABRIL DE 2022. Autoria: 

ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 108/2022 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA 

SENHORA MARIA DE LOURDES FRANCO URBANO, 

OCORRIDO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. Autoria: SONIA 

REGINA RODRIGUES. Moção Nº 109/2022 - Assunto: 

MOÇÃO DE PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO 

PELO FALECIMENTO DO EX-DEPUTADO FEDERAL E 

EX-PREFEITO DE PIRACICABA ANTONIO CARLOS DE 

MENDES THAME, OCORRIDO DIA 28 DE ABRIL DE 

2022. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 110/2022 

- Assunto: MOÇÃO HONROSA DE APLAUSOS PARA O 

ATLETA MOGIMIRIANO LUIZ COSTA PINTO NETO, 

CAMPEÃO PAULISTA MASTER 50 DE 

FISICULTURISMO PELA FBBF, FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA BODYBUILDING E FITNNES, NO CLUBE 

CASSA EM SÃO PAULO DIA 03 DE ABRIL DE 2022. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 111/2022 - 

Assunto: MOÇÃO DE APOIO AO CONGRESSO 

NACIONAL, pela votação em CARÁTER DE URGÊNCIA e 

APROVAÇÃO do PL 2564/2020, que prevê o piso salarial 

nacional do Enfermeiro, do técnico de enfermagem, auxiliar 

de enfermagem e da parteira, trazendo respeito e dignidade 

aos profissionais que arduamente trabalham pela SAÚDE 

DOS BRASILEIROS. Autoria: JOELMA FRANCO DA 

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

aprovado por unanimidade as moções. A seguir, a Sra. 

Presidente colocou à disposição dos Srs. Vereadores a 

seguinte CORRESPONDÊNCIA: Ofícios nºs 221, 222, 223, 

224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 

datados de 28 e 29 de abril e 02 de maio  de 2022, todos 
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subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, 

Állan Rodrigues Alves, respectivamente, respondendo a 

respeito do Requerimento nº 158/2022; Indicação nº 

289/2022; Indicação nº 290/2022; Requerimento nº 80/2022; 

Requerimento nº 117/2022; Requerimento nº 88/2022; 

Indicação nº 192/2022; Indicação nº 255/2022; Indicação nº 

282/2022; Indicação nº 281/2022; Indicação nº 283/2022; 

Indicação nº 280/2022; Requerimento nº 68/2022; Indicação 

nº 316/2022; Requerimento nº 170/2022, desta Edilidade; 

(arquive-se, após dar ciência aos senhores vereadores 

interessados); (arquive-se após dar ciência aos Srs. 

Vereadores).  A senhora presidente anunciou um comunicado 

dizendo: quem em atendimento ao disposto do parágrafo 

quinto do artigo 208 do regimento interno, leva a 

conhecimento dos senhores vereadores, que está à disposição 

dos nobres edis, na secretaria da câmara municipal, para 

apresentação de emendas ao projeto de lei  nº 75 de 2022, que 

dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para elaboração 

da Lei Orçamentária para o exercício de 2023, as emendas 

deverão ser apresentadas regimentalmente à comissão de 

finanças e orçamento até 17 de maio de 2022. Não havendo 

mais proposituras, ou quaisquer outros documentos, para 

serem levados ao conhecimento do Plenário, a Sra. Presidente 

facultou o uso da palavra no “Expediente”, anunciando os 

oradores inscritos, conforme § 6º, do Artigo 111, do 

Regimento Interno. Fez uso da palavra o vereador Marcos 

Gaúcho dizendo, agradecendo ao Prefeito e ao doutor Daniel 

por encaminhar algumas internações de pacientes que estavam 

precisando no UPA. Pediu aos cargos comissionados que 

trabalhem de acordo com suas funções e atendam os 

vereadores desta casa, pediu firmemente que os secretários 

façam suas funções de acordo. Fez uso da palavra o vereador 

Marcos Paulo Cegatti, começou sua fala mostrando sua 

indignação sobre a falta de resposta por parte do executivo, 

que quando iria ter um posicionamento os grevistas voltaram a 

trabalhar e não obtiveram sua resposta. Comentou sobre o 

estado das avenidas 22 de outubro e Pedro Botesi onde foi 
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encontrado muito lixo jogado refletindo um malcuidado, o 

vereador vem a tribuna encaminha documentos pedindo que 

os secretários, o executivo faça a limpeza correta, porém se o 

proprietário do próprio estabelecimento não fizer isso também 

não funciona. Fez uso da palavra o vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães dizendo que a lei deve ser cumprida em 

sua totalidade. Fez a leitura de um requerimento feito a 

presidente com o assunto dos gastos com a reforma realizada 

na Câmara Municipal. Disse que entende esta omissão como 

uma sonegação de informação, e que isso se trata do trabalho 

do vereador como legislador e atuação de forma a fiscalizar. 

Disse que a informação referente a CPI ainda não chegou e já 

deixou o pedido de adiamento protocolado. Em seguida falou 

sobre a demora do tempo de análise de projetos da comissão 

de justiça e redação e como isso afeta diretamente a população 

e áreas da cidade que precisam desesperadamente como a 

saúde. Fez uso da palavra o vereador Tiago César Costa 

dizendo sobre o lago do zerão, que o lago está assoreado e 

podendo prejudicar a fauna e flora do local, há risco neste 

local para os peixes e também para a comunidade que em 

volta. Os locais de diversão como os parquinhos precisam de 

reformas urgentes pois já apresentam riscos para as crianças 

como farpas de madeiras, lascas que podem machucar. 

Apontou erros na manutenção da iluminação pública e 

apontou irregularidades nas terceirizações do cemitério e do 

horto florestal, reforçou para ficarmos atentos com a possível 

terceirização da área da saúde, pois inúmeros escândalos de 

corrupção tiveram êxito com situações parecidas. Fez uso da 

palavra o vereador Ademir Souza Floretti Junior discursando 

sobre a regularização do título de eleitor e o incentivo ao voto 

jovem. Trouxe alguns dados sobre o aumento de jovens 

votantes com título de eleitor e aptos a votar na eleição de 

outubro de 2022. Em seguida discursou sobre o ato de votar e 

sobre exercer o direito à cidadania e da importância deste ato. 

Fez uso da palavra o vereador Alexandre Cintra agradecendo 

o convite para palestrar em uma escola sobre o tema Racismo, 

foi uma palestra emocionante, com dados sendo mostrados e 
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um diálogo bem direto com os alunos. Pediu apoio dos 

vereadores para lutarmos por um centro esportivo em Martim 

Francisco. Um dos assuntos discutidos na palestra foi sobre o 

título de eleitos que apenas um aluno já havia tirado e 

reforçou da importância de ter o título em mãos para realizar a 

participação com o voto, por fim agradeceu novamente o 

convite. Fez uso da palavra o vereador Cinoê Duzo 

relembrando uma publicação sua no Facebook, e refez a 

proposta de diminuir o número de vereadores, dizendo que 

está na hora de revermos este conceito. Continuou reforçando 

sua proposta de diminuir a quantidade de vereadores para 11 

vereadores. Este vereador comentou sobre o estado atual do 

lago “zerão” e está em um estado de assoreamento que precisa 

realizar a manutenção do local urgente. Fez uso da palavra o 

vereador Dirceu da Silva Paulina dizendo sobre os banheiros 

químicos adaptados para pessoas com deficiência e 

dificuldade com mobilidade, deu os créditos desta ideia a ex-

vereadora Daiane Amaro que hoje integra o corpo de 

comissionados da Prefeitura. O banheiro químico já é difícil 

para todos pois as pessoas não usam de maneira adequada, 

porém imagine a situação do deficiente; este banheiro tem que 

ter um cuidado a mais e sendo resguardado para seu público 

correto. Fez uso da palavra o vereador Geraldo Vicente 

Bertanha dizendo, sobre um requerimento que fez pedindo a 

criação das faixas para parada de motos no semáforo. A 

resposta veio a um ano atrás dizendo que iria avaliar, porém 

nada foi feito. Este vereador pede ajuda em relação a este 

assunto devido ao aumento de motociclistas na cidade. 

Parabenizou os funcionários do postinho do aterrado devido 

ao seu profissionalismo e cuidado principalmente com os 

idosos. Por fim terminou seu discurso reforçando a igualdade 

racial. Fez uso da palavra o Vereador João Victor Coutinho 

Gasparini, fez uma homenagem póstuma a um de seus 

mentores o jornalista, Argemiro Cifuentes Repas. 

Cumprimentou o secretário de cultura pelo evento realizado 

no teatro de arena, a secretaria de cultura realizou um evento 

muito bom, e fez um bom trabalho providenciando o lazer 
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para a população. Em conjunto com o governo estadual e 

também em conjunto com a secretaria de desenvolvimento 

social, foi entrado em contato para ampliar o programa ação 

jovem em Mogi Mirim, que visa fornecer bolsas de estudo, 

bolsas sociais aos jovens em condição de vulnerabilidade. Por 

fim disse que esta câmara possui grandes vereadores, 

batalhadores que irão conseguir o desenvolvimento dos jovens 

Mogimirianos. Fez uso da palavra a vereadora Joelma Franco 

da Cunha, prestou sua homenagem ao jornalista Argemiro 

Cifuentes Repas, colocando seus sentimentos e ressaltando 

seu valor em vida. Mostrou todos seus sentimentos a favor dos 

servidores públicos pelo seu movimento de greve que 

realizaram de maneira tão justa. Reforçou a ideia do projeto 

que se refere ao maio Laranja, que dispõe sobre a 

conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante o 

tempo de pandemia esses números de abusos aumentaram, e 

criança tem que ser preservada e nunca podemos fazer vista 

grossa contra abusos que atingem essas crianças que são o 

futuro da nossa sociedade. Fez uso da palavra a vereadora 

Lúcia Maria Ferreira Tenório começou sua fala dizendo que a 

festa no Teatro de Arena foi muito boa e o público gostou 

bastante, continuou parabenizando todos os responsáveis pela 

organização do evento. Ocorreu neste sábado a inauguração 

no Hospital 22 de outubro, a UTI neonatal e pediátrica, 

parabenizou o hospital, os diretores e quem faz a gestão deste 

hospital. Por fim disse que temos que fazer com que a Santa 

Casa funcione corretamente para que consiga atender os 

nossos munícipes e os cidadão que precisam do SUS. Fez uso 

da palavra o vereador Luis Roberto Tavares, dizendo sobre 

imensa luta para conseguir o asfalto no bairro Parque das 

Laranjeiras, que neste momento está terminando a fase dois 

para conseguir asfaltar, esta luta te muitos anos e precisou 

uma promotora anos atrás entrar com uma ação civil pública 

para que isso se iniciasse. Fez uso da palavra a vereadora 

Luzia Cristina Cortes Nogueira, dizendo sobre o shopping que 

virá para Mogi Mirim em torno de março ou abril no ano 
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seguinte que será maior que os shoppings que têm na cidade 

de Mogi Guaçu. Sobre o Poupa Tempo afirmou que já está 

funcionando em frente à estação educação, o DETRAN 

também se encontra neste local. Ao comentar sobre o hospital 

22 de outubro disse que está se tornando uma referência na 

região inteira, estão criando setores como o novo de oncologia 

e o neonatal. Por fim comentou sobre a próxima reunião para 

se discutir a distribuição envolvendo a Santa Casa, pediu 

também que os responsáveis pelos autistas que providenciem 

os documentos necessários para a realização da carteira do 

autista. Em seguida a senhora presidente respondeu o 

questionamento desta vereadora, que informou que o tribunal 

de contas pediu a ata da audiência pública da Santa Casa que 

não foi realizada, porém pediu a todos os envolvidos para que 

agilizem a reunião que discutirá sobre a Santa Casa e a partir 

disso possamos fazer esta ata e encaminhar ao tribunal de 

contas. Fez uso da palavra a vereadora Mara Cristina 

Choquetta, dizendo sobre a conquista que foi o botão do 

pânico para a parte rural e comércio de Mogi Mirim, além do 

dispositivo chamado Muralha Digital que aumenta a 

segurança da cidade. Disse que conseguiu mais uma viatura 

para a cidade e para poder atender a área rural, continuou 

dizendo que fará uma reunião para o uso sensato do botão do 

pânico, além que esta medida não terá custo para o município. 

Por fim agradeceu ao prefeito e ao secretário de cultura que 

trabalhou no evento que aconteceu no dia anterior que foi de 

grande valia para a cidade. Não havendo mais oradores 

inscritos, a Sra. Presidente suspendeu a Sessão às 20h53, 

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 
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Artigo 171 do Regimento Interno. 1. Projeto de Lei nº  56, 

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

abertura de crédito suplementar, por excesso de arrecadação, 

no valor de R$ 251.000,00”. Parecer Conjunto das Comissões 

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

Assistencia social; de Obras, Serviços Públicos e Atividades 

Privadas e de Finanças e Orçamento. Fez uso da palavra a 

vereadora doutora Lúcia Ferreira Tenório, dizendo que foi a 

relatora deste projeto e este recurso servirá para manutenção e 

restauração da estação educação, pois o trabalho interno será 

muito bem feito, além do trabalho no teclado, no prédio e ao 

redor também entrará na reformo com este aporte. Fez uso da 

palavra a vereadora Joelma Franco da Cunha dizendo sobre 

este projeto e como é de extrema importancia para o 

municipio, também sugeriu para que neste local fosse 

fomentado não só o turismo mas o comércio também, se 

possível for  e assim aproveitando a capacidade máxima tanto 

do turismo como de comércio e transitação economica assim 

gerando emprego e fomentando a economia da cidade. Fez uso 

da palavra o vereador Tiago César Costa, dizendo sobre o 

projeto que ele foca na questão turistica, e não pode adequar 

coisas referentes ao governo. Este recurso tem que ser levado 

para recuperar aquele local, para que todos conheçam a 

estação educação e a história de Mogi Mirim. Levantou alguns 

questionamentos sobre como vai ser feito a obra e a 

restauração onde exatamente vai ser investivo, e perguntou o 

que temos na estação educação hoje? Disse que é contrário ao 

gabinete do prefeito ser naquela localidade pois não faz jus ao 

local que está inserido. Por fim reforçou em suas palavras que 

esta verba é para o turismo e assim deve ser na estação 

educação neste unico propósito. Fez uso da palavra o vereador 

Geraldo Vicente Bertanha respondendo ao vereador Tiago, 

dizendo que esta verba é um sobressalente de outra que já veio 

uma outra verba no valor de 360 mil para esta finalidade. Em 

sua explicação disse que concorda que na estação educação 

não é local para o gabinete do prefeito. Em seguida disse que 

conversou com o secretário de cultura e ele apontou 
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melhorias, e coisas a se fazer para o turismo daquela região e 

da cidade como ponto de informação entre outros. Esta verba 

sim será para o turismo e para revitalizar a estação educação. 

Fez uso da palavra o vereador Alexandre Cintra contando sua 

experiência em relação aquele espaço, transformar no gabinete 

do prefeito foi feito de forma inadequada e foi algo 

improvisado que já deveria ter mudado de local. Esta 

localidade já foi usado por muito tempo como capacitação dos 

professores, local de exposições. Disse que o conselhor e 

fundo do turismo é muito forte, com pessoas sérias e será 

usado para o turismo e para a revitalização. Fez uso da palavra 

a vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira, completando a 

fala do vereador Alexandre Cintra, que a fiscalização desta 

verba será por por parte dos conselhos; terão um grande 

planejamento e cada parque for restaurada as secretarias e o 

gabinete do prefeito irá saindo aos poucos conforme a reforma 

for evoluindo, as reuniões para isso já estão acontecendo. 

Temos que apoiar, acreditar e fiscalizar para que tudo ocorra 

conforme planejamento. Fez uso da palavra o vereador João 

Victor Coutinho Gasparini,  dizendo que a discussão sobre o 

passo municpal é completamente válida, que é onde se 

localiza o gabinete do prefeito, porém foi um desvio de 

finalidade, agora que a verba para reforma chegou será 

estaurado o local, sustentado e fiscalizado pelos conselhos 

municipais. A região que se localiza o gabinete é 

estratégicamente calculada, já que está sendo desenvolvido o 

novo centro civíco Mogimiriano, ficará o poupatempo, o 

terminal, a feira, espaço cidadão e as margens da avenida Adib 

Chaib, essa ideia de investimento nesta região tem que ser 

meticulocamente calculado a fim de que esse recurso venha a 

ser bem gerido e executado e forneça proveito para a 

população da cidade que é o interesse de todos.  A localizaçã 

da feira irá mudar um pouco, que irá em direção ao palco do 

espaço cidadão aumentar o espaço total da feira e trazendo 

melhor mobilidade tanto para os feirantes quanto para quem 

faz as compras. Fez uso da palavra a vereadora Sonia Regina 

Rodrigues dizendo sobre a imensa luta para Mogi Mirim se 
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tornasse um município de ações turisticas, porém uma cidade 

turistica antes de ser boa para quem está vindo de fora tem que 

ser boa para ser habitantes. Mogi Mirim faz parte das trilhas 

da baixa mogiana e possuimos a melhor nota em turismo 

reconhecida no estado de são paulo e isso permite que venha 

recursos para a cidade. Defende que essa restauração tem que 

sair do papel o quanto antes e com essa verba isso será 

possivel, por fim agradeceu e pediu apoio para este projeto de 

lei. Fez uso da palavra o vereador Marcos Paulo Cegatti, 

apontando uma critica construtiva para os vereadores acerca 

do espaço cidadão, com novas ideias por exemplo arborizar, 

ou fechar o espaço para uma tentativa de fazer um melhor uso 

deste espaço. A ideia deste projeto é muito importante, a 

reforma da estação educação é de extrema importancia, por 

fim deixou a reflexão para pensarmos na utilização prática do 

espaço cidadão pois está como um espaço perdido. Fez uso da 

palavra o vereador Cinoê Duzo, dizendo que o espaço cidadão 

é um espaço perdido e poderia ser melhor utilizado. Reforçou 

que os feirantes de mogi mirim deveriam ter condições 

melhores, colocou sua ideia para que fizessem uma cobertura 

fixa para o local dos feirantes, disse que poderia ser 

ututilizada para outras funções também. Além da reforma na 

secretaria da educação também temos que pensar em outras 

áreas de cultura e turismo como o “zerão” tem que ser melhor 

cuidado. Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado 

por unanimidade o projeto. Fez uso da palavra a vereadora 

Mara Choquetta pedindo que fosse consultado ao plenário 

para que o projeto de sua autoria fosse lido por ela e votado 

na sequência em respeito à família presente, e que pudessem 

entrar e tirar uma foto os nobres pares. Colocado a votos em 

sessão de hoje, foi aprovado por unanimidade o pedido. 

“ex-vi” do disposto no § 1º, inciso III, “d”, do Artigo 171 

do Regimento Interno. 2. Projeto de Lei nº 19, de 2022, de 

autoria da vereadora Mara Cristina Choquetta, “Dando 

denominação oficial à rua projetada nº 04 localizada no 

loteamento ELZIO MARIOTONI, de “ Rua Antônio Agusto 

de Campos Filho” ”. Pareceres das comissões de 
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Denominação de Vias e Logradouros Públicos e de Justiça e 

Redação; Adiado por 03 dias, através do requerimento nº 171, 

de autoria da vereadora Mara Cristina Choquetta, aprovado 

em sessão no dia 25/04/2022. Fez uso da palavra a vereadora 

Mara Choquetta pedindo para que a família ficasse ao lado 

dela durante sua fala. Por conseguinte leu um discurso em 

homenagem ao Dú, conhecido por trabalhar na funerária São 

Luis que sempre dizia que todos temos que ter dignidade até 

para falecer, se as pessoas não tinham condições prestava seu 

serviço sem cobrar nada. Fez seu trabalho com muito carinho 

e acolhimento. Por fim pediu que Deus acompanhe ele e apoie 

a familía. Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado 

por unanimidade o projeto. EM TURNO ÚNICO, “ex-vi” do 

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

Interno.  3. Projeto de Lei nº  57, de 2022, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre abertura de crédito 

suplementar, por superávit financeiro de 2021, no valor de R$ 

48.800,00”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação; de Educação, de Obras, Serviços Públicos e 

Atividades Privadas e de Finanças e Orçamento. Colocado a 

votos em sessão de hoje, foi aprovado por unanimidade o 

projeto. 4. Projeto de Lei nº  58, de 2022, de autoria do 

Prefeito Municipal, “dispondo sobre abertura de crédito 

adicional especial suplementar, por excesso de arrecadação, 

no valor de R$ 100.000,00”. Parecer Conjunto das Comissões 

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

e Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Fez uso da 

palavra a vereadora Joelma Franco da Cunha dizendo que 

trata-se de um valor que será repassado a organização e 

sociedade civil,  Jesuíno Marcos Maguila, que cuida de 

crianças em situação de vulnerabilidade e já atua no município 

a mais de 13 anos, este recurso será para atender as crianças e 

adolecentes, com engajamento fora do horario escolar, seja 

com circo, arte, lazer, atividades esportivas. Esta vereadora 

relatora deste projeto entende que ajudará as crianças da 

cidade atendidas por lá e que deve partir para aprovação este 

projeto. Fez uso da palavra a vereadora Sonia Regina 
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Rodrigues dizendo sobre o projeto Maguila que atende 

crianças carentes principalmente do bairro Laranjeiras, contou 

sobre a grande dificuldade que passaram na pandemia. Contou 

sobre a situação de  carência que as crianças deste projeto 

possui e que toda doação é sempre bem vinda, pois eles 

sempre precisam. Esta emenda parlamentar veio do Deputado 

Federal, Roberto Sebastião Peternelli Junior, esta vereadora o 

agradeceu imensamente pois este projeto Maguila forma 

cidadãos com todas atividades sociais desenvolvidas lá. Fez 

uso da palavra o vereador João Victor Coutinho Gasparini 

agradecendo e parabenizando a vereadora Sonia pela 

conquista desta emenda. Fez uso da palavra o vereador Luis 

Roberto Tavares, parabenizando todos os vereadores 

envolvidos na conquista desta emenda. Relembrou a já 

falecida ex – vereadora Cida do posto, que foi uma grande 

lutadora do projeto Maguila, e tinha um sonho de ver as ruas e 

a rua do projeto asfaltada, porém em seus anos não conseguiu 

realizar este lindo sonho. Este vereador subiu para relizar sua 

fala principalmente para marcar o nome desta Ilustre ex- 

vereadora conhecida como “Cidinha” no dia da conquista da 

verda de 100 mil reais. Colocado a votos em sessão de hoje, 

foi aprovado por unanimidade o projeto. 5. Projeto de Lei nº  

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

sobre abertura de crédito adicional especial suplementar, por 

superávit financeiro de 2021, no valor de R$ 500.000,00”. 

Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de 

Educação, Saúde e Cultura, Esportes e Assistência Social e de 

Finanças e Orçamento. Fez uso da palavra a vereadora Joelma 

Franco dizendo que o recurso que é de extrema relêvancia será 

utulizado para contratação de prestadores de serviços de 

exame médico e consultas médicas especializadas no centro 

de atendimento especializado. Esta vereadora fez apenas uma 

critica ao projeto, dizendo que este valor já estava disponivel 

junto a secretaria em dezembro de 2021 e hoje em maio de 

2022, precisamos dar prioridade aos projetos e recursos que 

vêm para esta casa. Fez uso da palavra o vereador João 

Gasparini dizendo esta comissão no qual faz parte seguiu 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

23 

todos os prazos estritamente e não possuiu nenhum tipo de 

culpa pela demora da utilização desta verba Federal, dizer que 

é uma demora legislativa pode soar até maldoso, o trabalho 

realizado nesta casa e portanto nesta comissão é séríssimo. O 

trabalho desta casa não se resume em receber projetos e leva-

los a votação e sim em uma análise legislativa e estudos 

prévios a sessão para que possamos subir nesta tribuna com 

conhecimento e sabedoria ao discutir e votar estes projetos, e 

este que foi estudado e enalisado dentro de seu prazo além do 

trabalho sério em analisar para trazer no dia de hoje pra 

votação. Fez uso da palavra a vereadora Sonia Rodrigues, 

dizendo que esta emenda parlamentar vêm direto do gabinete 

do Ministro, ela é para custeio de serviços de atenção 

especializada a saúde, este valor também foi uma conquista 

desta vereadora em conjunto com o Deputado Federal David 

Soares; em suas palavras deixou sua gratidão pois o deputado 

agraciou Mogi Mirim com estra emenda, pediu apoio dos 

nobres pares para este projeto pois irá beneficiar muito nossa 

cidade. Fez uso da palavra o Vereador Tiago César Costa, 

disse que esta verba será investida no CEM. Inúmeras pessoas 

estão precisando, pois, o CEM está com muita fila nos 

médicos especializadas.  Este vereador relatou que recebeu 

várias críticas em relação ao tratamento odontológico 

oferecido no CEM e nos postos de saúde, com cadeiras 

deterioradas e ausência de tratamento. Então que esses 500 

mil reais venham para esta finalidade, no Centro de 

atendimento Especializado, vulgo CEM. Com isso espera-se 

que as filas diminuam e mais pessoas possam ter seus 

atendimentos, já que tamanha demora nas filas é lamentável. 

Fez uso da palavra o vereador Orivaldo Aparecido Magalhães 

parabenizando a vereadora presidente desta casa pela 

conquista desta verba, complementando disse que se fosse 

presidente da comissão de Justiça e Redação iria ter algumas 

prioridades, mas a saúde, principalmente de quem agoniza é 

muito mais importante que outras áreas. A população 

demanda esses atendimentos e um projeto como esse é 

prioridade, deixou seu interesse em participar da comissão de 
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Justiça e Redação pois será renovado os membros ao final do 

ano. Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por 

unanimidade o projeto. 6. Projeto de Lei nº 61, de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre abertura de 

crédito adicional especial suplementar, por superávit 

financeiro de 2021, no valor de R$ 300.000,00”. Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de Obras, 

Serviços Públicos e Atividades Privadas e de Finanças e 

Orçamento. Fez uso da palavra o vereador Dirceu da silva 

Paulino, que veio do Deputado Estadual Alexandre Pereira, é 

uma emenda para adquirir novas viaturas para guarda 

municipal totalmente equipadas, tem outra emenda que 

estamos tentando trazer, por meio deste mesmo deputado, no 

valor de 250 mil para o esporte. Por fim deixou seu 

agradecimento ao deputado por ajudar a equipar um pouco 

mais a guarda civil municipal de Mogi Mirim. Fez uso da 

palavra o vereador Orivaldo Magalhães, parabenizando a vice 

prefeita pela sua contribuição nesta emenda. Colocou sua 

vontade para que as comissões façam pareceres em conjunto 

para que os projetos caminhem mais rápido dentre as 

comissões. Fez uso da palavra o vereador Thiago Costa, 

parabenizando o vereador dirceu e seu partido, e também a 

vice prefeita pela contribuição nesta emenda. Fez uso da 

palavra a vereadora Joelma Franco dizendo o quão importante 

este recurso é para a guarda municipal, com novas ferramentas 

e meios para segurança publíca. Agradeceu e parabenizou a 

vice-prefeita pela contribuição nesta emenda e reconheceu seu 

amor pela cidade e pediu que continue contribuindo com 

nossa cidade mesmo que ignorada pelo próprio prefeito. Fez 

uso da palavra a vereadora Lúcia Tenório, dizendo que é 

amiga e próxima da vice-prefeita, parabenizou e agradeceu 

esta verba para a segurança. Esta vereadora que já foi vice-

prefeita no mandato anterior disse que se solidariza com a 

atual vice-prefeita pois se não tiver um entrosamento bem 

forte com o prefeito é um cargo que pode ficar marginalizado, 

pois por mais que tenha ideias e vontade é um cargo dificil, 

porém este cargo deve ser melhor aproveitado. Fez uso da 
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palavra o vereador Cinoê Duzo, parabenizando a todos os 

envolvidos nesta verba que foi trazida para o município. Disse 

que a vice-prefeita provou que não precisa estar sob os 

holofotes para trazer resultados, mesmo que deixada de lado 

trouxe recursos para esta cidade. Fez uso da palavra o 

vereador Geraldo Vicente Bertanha citando que esses 300 mil 

serão para duas viaturas para a guarda municipal. Disse que 

no corpo do projeto não vêm escrito de quem é o vereador e o 

deputado responsável por esta verba, tais conquistas são 

muitos dificeis porém temos que valorizar o trabalho dos 

vereadores. Fez uso da palavra a vereadora Sonia Rodrigues, 

prorrogando a duração da sessão que já havia passado das 04 

horas de duração para realizar a votação de 10 projetos em 

pauta. Referente ao projeto 61 parabenizou o vereador Dirceu 

e a vice-prefeita pela conquista deste valor para a segurança 

pública. Fez uso da palavra o vereador Ademir Junior 

parabenizando o vereador Dirceu e a vice-prefeita pela 

conquista deste valor de 300 mil reais para a guarda civil. 

Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por 

unanimidade o projeto. 7. Projeto de Lei nº 63, de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre abertura de 

crédito adicional especial suplementar, por remanejamento de 

dotações orçamentárias, no valor de R$ 20.000,00”. Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de Obras, 

Serviços Públicos e Atividades Privadas e de Finanças e 

Orçamento. Fez uso da palavra o vereador Tiago Costa que 

trata de uma emenda impositiva de autoria deste vereador para 

a compra de munições para a guarda civil municipal. 

Parabenizou a guarda municipal pela luta por Mogi Mirim, e 

pelas famílias mogimirianas. O valor será para a compra de 

munições e melhorar os equipamentos destes guerreiros que 

protegema nossa cidade. Assim tornando os mais preparados e 

com dignidade para que consigam realizar o seu trabalho. 

Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por 

unanimidade o projeto. 8. Projeto de Lei nº 64, de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “Disponso sobre retificação de 

área, objeto da Lei Municipal nº 6.398 de 17 de dezembro de 
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2021. ”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação; de Educação, Saúde, Cultura, Esportes e Assistencia 

social; de Obras, Serviços Públicos e Atividades. Fez uso da 

palavra o vereador Marcos Cegatti, ao adequar a área se 

diminui gastos, pois não havia mais a necessidade daquela 

área ser daquele tamanho e isso faz uma diferença para o cofre 

do município, por fim agradceu e parabenizou toda a comissão 

e todos que participaram. Fez uso da palavra o vereador Tiago 

Costa dizendo que é favorável a construir escola, porém 

indagou o motivo de não terem feito o planejamento adequado 

antes deste projeto. Que o governo municipal possa planejar 

um pouco melhor seus projetos para que quando chegar nesta 

casa esteja tudo explicado como será feito. Fez uso da palavra 

a vereadora Luzia Nogueira dizendo em nome do vereador 

Marcos Cegatti que quem pediu a diminuição do terreno foi o 

Governo do Estado para poder construir a escola conforme foi 

acordado com o município, portanto não é o município que 

quer diminuir esta área mas sim o Governo do Estado que quis 

diminuir esta área pois iria diminuir o valor e não o executivo. 

Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por 

unanimidade o projeto. 9. Projeto de Lei nº 65, de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre abertura de 

crédito especial, por transposição de dotação orçamentária, no 

valor de R$ 108.268,55”. Parecer Conjunto das Comissões de 

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

Assistencia social; e de Finanças e Orçamento. Fez uso da 

palavra o vereador Ademir Junior parabenizando o vereador 

Márcio do Box a sua impositiva direcionado ao esporte que 

traz tantos beneficios aos jovens, pois o esporte muda muitas 

vidas, por fim agradeceu e parabenizou novamento o 

vereador. Fez uso da palavra o vereador Tigo Costa dizendo a 

respeito desta emenda e parabenizando o vereador e pelo seu 

trabalho no esporte e ainda mais por colocar esta verba no 

esporte desta cidade. Fez uso da palavra  o vereador Cinoê 

Duzo parabenizando o vereador Márcio por esta emenda. 

Disse que o projeto do vereador Márcio no esporte conta com 

pouquissímo patrocínio, é um projeto que literalmente salva 
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vidas com o esporte, pois ele acredita nas pessoas que não 

tiveram uma chance e através do esporte tiveram enormes 

conquistas. Por fim clamou aos empresários e pessoas comuns 

de Mogi Mirim para quem puder que patrocine e apoie 

confiando o nome de sua empresa no projeto do vereador 

Márcio que é um projeto sério que forma não somente 

campeões mas também cidadãos. Fez uso da palavra o 

vereador Geraldo Bertanha dizendo sobre o orçamento 

impositivo que é para destinar sobre as áreas que o vereador 

trata no dia a dia para a área de mais foco do vereador. 

Parabenizou o vereador pela destinação de sua verba 

impositva em sua área de atuação e mais um motivo de 

nomear quem disponibiliza a verba pois não aparece o nome 

de quem disponibiliza, corrigindo sua fala anterior disse que a 

verba destinada a guarda municipal será para compra de três 

viaturas e não duas. Fez uso da palavra o vereador Marcos 

Antônio Franco dizendo sobre o vereador Marcio do box e 

sobre sua verba que disponibilizou. Comentou sobre a ideia 

do vereador Cinoê para transoformar em 11 vereadores e disse 

que se diminuissa seria um prejuizo para esta cidade, pois 

prestem atenção nessas verbas que foram trazidas. Nomeou 

alguns vereadores e suas capacidades e seus brilhantismos e 

toda suas capacidade para trazerem recursos e gerenciar 

também o dinheiro público. Por fim parabenizou a todos os 

vereadores pelos seus atos por esta cidade. Fez uso da palavra 

a vereadora Sonia Rodrigues, dizendo que investir no esporte 

é uma econimia na saúde e na segurança pois fortalece a saúde 

de quem pratica e tira os jovens das drogas, por fim 

parabenizou o vereador responsável por esta emenda e deixou 

seu sincero agradecimento agradecimento. Colocado a votos 

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

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

Municipal, “dispondo sobre abertura de crédito adicional 

especial suplementar, por remanejamento de dotações 

orçamentárias, no valor de R$ 40.000,00”. Parecer Conjunto 

das Comissões de Justiça e Redação; de Obras, Serviços 

Públicos e Atividades Privadas; de Defesa e Direito dos 
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animais e de Finanças e Orçamento. Fez uso da palavra o 

vereador João Gasparini deixando claro que não estamos 

votando nenhuma emenda parlamentar que chega de 

deputados, estamos votando correções  dentro das emendas 

impositivas, alterações nos gatilhos orçamentários para que 

possa se adequar na compra que a secretaria pretende fazer, o 

vereador destina sua emenda impositiva para um objetivo e 

depois é feita a mudança para que a secretaria se adeque. Fez 

uso da palavra o vereador Ademir Junior parabenizando a 

autora desta emenda que será de grande importancia para 

fortalecer o atendimento já realizado pelo BEA. Colocado a 

votos em sessão de hoje, foi aprovado por unanimidade o 

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

1º, inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno.  10. 

Projeto de Lei nº 191, de 2021 de autoria do vereador 

Alexandre Cintra, “instituindo o “Dia Municipal da Luta pelos 

Direitos das Pessoas com Deficiência”,  dia 21 de setembro e a 

campanha “setembro verde” no Município de Mogi Mirim. 

Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por 

unanimidade o projeto. 11. Projeto de Lei nº 09, de 2022 de 

autoria do vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, “ 

Instituindo e oficializando o campeonato municipal do atleta 

portador de deficiência fisica e dando outras providências”. 

Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por 

unanimidade o projeto. 12. Projeto de Lei 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 providências”. 

Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por 

unanimidade o projeto. 13. 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”. Colocado a votos em sessão de 

hoje, foi aprovado por unanimidade o projeto. 14. Projeto de 

Lei nº 47, de 2022 de autoria da vereadora Lúcia Maria 

Ferreira Tenório, “Instituindo no calendário oficial do 
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municípioo “março Roxo” – mês dedicado a defesa dos 

direitos a pessoa com epilepsia. ”. Fez uso da palavra a 

vereadora Lúcia Tenório dizendo que conheceu o chefe de 

neurologia da Unicamp e ele é o idealizador deste projeto, 

por fim agradeceu a este médico e demonstrou seu orgulho 

ao conhece-lo. Colocado a votos em sessão de hoje, foi 

aprovado por unanimidade o projeto. Por questão de ordem 

fez uso da palavra o vereador Ademir Junior dizendo que 

protocolou o requerimento de nº 196 solicitando o 

adiamento deste projeto por 03 dias do projeto nº 188, pediu 

que fosse consultado o plenário para aprovação do 

requerimento. Colocado a votos em sessão de hoje, foi 

aprovado por unanimidade o requerimento. 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 VANDERLEI CARDOSO, EDMIR DE 

MORAIS, MARIA DE LOURDES FRANCO URBANO, 

ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME, ARGEMIRO 

CIFUENTES REPAS. 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 23h52 do que, para constar, determinou a 

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

discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 
 


