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ATA DA PRIMEIRA (01ª) SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

 

 

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares. 

 

  

Aos 21 dias do mês de março do ano dois mil e vinte e 

dois, realizou-se na Sala das Sessões "Vereador Santo 

Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pela 

Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; secretariada pelo Sr. 

Vereador Luis Roberto Tavares, a Primeira Sessão 

Extraordinária do Segundo (2º) Ano da Décima Oitava (18ª) 

Legislatura da Câmara Municipal de Mogi Mirim, 

previamente programada e devidamente convocada nos termos 

do Edital de Convocação nº 02, de 2022. Às 22h55, feita a 

primeira e única chamada nominal dos Srs. Vereadores pelo 1º 

Secretário, nos termos do disposto no Artigo 118, da 

Resolução nº 276, de 09 de novembro de 2010 (Regimento 

Interno vigente) e se constatando haver número legal para o 

início dos trabalhos, 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 à 

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 já citada Resolução, 
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convidou a Luzia Cristina Cortes Nogueira para que 

procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Cumprida dita 

providência, a Sra. Presidente passou imediatamente à parte 

reservada à “ORDEM DO DIA”, EM SEGUNDO TURNO, 

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

Regimento Interno. 1. Projeto de Lei Complementar nº 01, de 

2022, de autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre 

alteração de valor e classe salarial de empregos que especifica, 

do quadro de pessoal do Estatuto do Magistério Público do 

Município de Mogi Mirim, e dando outras providências”. 

Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de 

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

Finanças e Orçamento. Colocado a votos em Sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, por unanimidade, o projeto). 2. Projeto de 

Lei Complementar nº 02, de 2022, de autoria do Prefeito 

Municipal, “dispondo sobre a alteração de referências salariais 

de empregos que especifica, do quadro de pessoal da 

Administração Direta”. Parecer Conjunto das Comissões de 

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

Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Colocado a 

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

o projeto). 3. Projeto de Lei Complementar nº 03, de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre Alteração de 

Valor e Classe Salarial de Empregos que especifica do quadro 

de pessoal da Administração Direta, e dando outras 

providências”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

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

Social e de Finanças e Orçamento. Colocado a votos em 

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

projeto). 4. Projeto de Lei Complementar nº 04, de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre alteração de 

dispositivos da Lei Complementar Municipal n° 205, de 27 de 

dezembro de 2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal, o 

plano de empregos, salários e carreiras da Prefeitura de Mogi 

Mirim”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

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

Social e de Finanças e Orçamento. Com 01 emenda 
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substitutiva de autoria da Comissão de Justiça e Redação. 

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

unanimidade, o projeto). 5. Projeto de Lei Complementar nº 

05, de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, “acrescentando 

dispositivo à Lei Complementar Municipal nº 205, de 27 de 

dezembro de 2006, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal, o 

Plano de Empregos, Salários e Carreiras da Prefeitura de Mogi 

Mirim”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

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

Social e de Finanças e Orçamento. Com 01 emenda 

supressiva de autoria da Vereadora Luzia Cristina Cortes 

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

aprovou, por unanimidade, o projeto). 6. Projeto de Lei 

Complementar nº 06, de 2022, de autoria do Prefeito 

Municipal, “dispondo sobre a alteração de referências salarias 

de empregos que especifica, do Quadro de Pessoal do Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim – SAAE”. 

Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de 

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

Finanças e Orçamento. Colocado a votos em Sessão de hoje, a 

Câmara aprovou, por unanimidade, o projeto). 7. Projeto de 

Lei Complementar nº 07, de 2022, de autoria do Prefeito 

Municipal, “acrescentando dispositivos à Lei Complementar 

Municipal nº 206, de 27 de dezembro de 2006, que dispõe 

sobre o Quadro de Pessoal, o Plano de Empregos, Salários e 

Carreiras do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi 

Mirim”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

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

Social e de Finanças e Orçamento. Colocado a votos em 

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

projeto). 8. Projeto de lei Complementar nº 08, de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre alteração de 

dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 206, de 27 de 

dezembro de 2006, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal, o 

Plano de Empregos, Salários e Carreiras do Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim”. Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de Educação, 
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Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e 

Orçamento. Com 01 emenda substitutiva de autoria da 

Comissão de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência 

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

aprovou, por unanimidade, o projeto). Finda a pauta constante 

da "Ordem do Dia", a Sra. Presidente passou, em seguida, à 

parte dos trabalhos reservada à "EXPLICAÇÃO 

PESSOAL", conforme § 2º do Artigo 117 do Regimento 

Interno vigente, facultou a tribuna aos oradores regularmente 

inscritos.  Fez uso da palavra a Vereadora Mara Cristina 

Choquetta, dizendo sobre a unidade UBS do bairro aterrado, 

que irá passar por uma reforma e ampliação. Além de uma 

reforma da creche do aterrado, e todos os colchonetes de todas 

as creches de Mogi Mirim foram trocados. Fez uso da palavra 

o Vereador Tiago César Costa, dizendo sobre o Mogi Mirim 

Esporte Clube, que terá uma nova eleição para presidente, irá 

apoiar o senhor Henrique para presidente. Por fim pediu ajuda 

para divulgar a votação. Fez uso da palavra o Vereador 

Ademir Souza Floretti Junior, dizendo que gostaria de 

ressaltar a moção de autoria própria de nº 68, agradeceu 

novamente pela aprovação desta moção honrosa ao Jornal 

Folha Universal pelos seus 30 anos de existência. Manifestou 

seu repúdio ao filme “como se tornar o pior aluno da escola” 

que entrou no catálogo da plataforma de streaming da empresa 

Netflix. Fez uso da palavra o Vereador Dirceu da Silva 

Paulino, agradecendo pela oportunidade e carinho de todos 

neste período que precisou se afastar, pois estava precisando 

resolver alguns problemas e alguns deles ainda está 

resolvendo. Deixou seu reconhecimento ao vereador Pires que 

trouxe as demandas da população neste tempo em que o 

vereador Dirceu teve que ficar afastado. Fez uso da palavra o 

Vereador João Victor Coutinho Gasparini, dizendo sobre um 

episódio de racismo que ocorreu na escola estadual do Jardim 

Planalto por parte de uma professora e precisou ser afastada. 

Disse que todos os jovens de Mogi Mirim que passarem por 

alguma situação deste tipo podem contar com esta casa de leis 

que agiremos sobre isso. Fez uso da palavra a vereadora 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

5 

presidente Sonia Regina Rodrigues, agradecendo a todos que 

participaram das comissões que deram os pareceres de forma 

rápida que chegaram bastante projetos de urgência e com 04 

dias para trabalharem em cima dos projetos, se dedicaram e 

conseguiram fornecer os pareceres em tempo hábil, 

parabenizou a todos os assessores que o trabalho está sendo 

árduo e o resultado é sempre para a população Mogimiriana. 

Nada mais a se tratar, a Sra. Presidente, Vereadora Sonia 

Regina Rodrigues, agradeceu a presença de todos e, sob a 

proteção de Deus, deu por encerrados os trabalhos da presente 

Sessão às 23h15, determinando a lavratura da presente ata, a 

qual, depois de achada conforme, discutida e aprovada vai, a 

seguir, devidamente assinada. 

 

 

 

 

 

 


