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         ATA DA DÉCIMA QUARTA (14ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pela Sra. Vereadora Sonia Regina Rodrigues; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luis Roberto Tavares. 

 

 

Aos 09 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 quarta (14ª) 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 18h32, 

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), Dirceu da Silva 

Paulino (03), Geraldo Vicente Bertanha (04), João Victor 

Coutinho Gasparini (05), Joelma Franco da Cunha (06), Lúcia 

Maria Ferreira Tenório (07), Luis Roberto Tavares (08), Luzia 

Cristina Cortes Nogueira (09), Mara Cristina Choquetta (10), 

Márcio Evandro Ribeiro (11), Marcos Antônio Franco (12), 

Marcos Paulo Cegatti (13), Orivaldo Aparecido Magalhães 

(14), Sonia Regina Rodrigues (15) e Tiago César Costa (16) e 

ausência do vereador Cinoê Duzo, 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 
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106, da citada Resolução, convidou o Vereador Ademir Souza 

Floretti Junior para que procedesse a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. Cumprida dita providência, dando por iniciada 

a parte reservada ao “EXPEDIENTE”. Por questão de ordem 

fez uso da palavra a vereadora Joelma Franco da Cunha 

pedindo que fosse consultado o plenário para a possibilidade 

de ouvir na tribuna o presidente David Barone do SINSEP em 

conjunto com seu advogado, o Dr. Alisson e a senhora 

Fernanda. Após consulta ao plenário o pedido foi aprovado 

por unanimidade. Suspendeu-se às 18h45 sessão para que o 

presidente David Barone do SINSEP em conjunto com seu 

advogado, o Dr. Alisson e a senhora Fernanda fizessem uso da 

palavra. A sessão retornou às 20h05, na sequência deu ciência 

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

Lei nº 76 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, Paulo de 

Oliveira e Silva, acompanhado de Mensagem nº 057/2022, 

datada de 02/05/2022, objeto do Ofício nº 057/2022, de igual 

data, “Alterando a descrição das áreas a serem desmembradas, 

permutadas e doadas, constantes na Lei Municipal nº 1.635, 

de 29 de dezembro de 1.986, que autoriza o Poder Executivo a 

alienar por permuta área de terreno de propriedade do 

Município com imóveis de propriedade do espolio de Franz de 

Carvalho e S/M, e determinando outras providências”; (ao 

exame das Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º 

do Regimento Interno); 02. Projeto de Lei nº 79 de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, 

acompanhado de Mensagem nº 058/2022, datada de 

09/05/2022, objeto do Ofício nº 058/2022, de igual data, 

“Autorizando o Município de Mogi Mirim, pelo Poder 

Executivo , a celebrar Termo de Convênio e de Aditamentos 

com a Companhia de Processamento de Dados  do Estado  de 

São Paulo (PRODESP), objetivando a implantação e operação 

do POSTO “POUPATEMPO CENTRAL DE 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO” – POUPATEMPO MOGI 

MIRIM,  e dando outras providências”; (ao exame das 

Comissões Permanentes, conforme Artigo 49, § 1º do 

Regimento Interno); 03. Projeto de Lei nº 77 de 2022, de 
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autoria do Vereador Geraldo Vicente Bertanha “Ficando 

considerada a nomenclatura BOMBEIRO MUNICIPAL DE 

MOGI MIRIM como patrimônio histórico e cultural, de 

natureza imaterial do Município de Mogi Mirim. ”; (ao exame 

das Comissões Permanentes); 04. Projeto de Lei nº 78 de 

2022, de autoria do Dirceu da Silva Paulino “Instituindo no 

Município de Mogi Mirim o Programa Municipal de 

prevenção ao Suicídio e de promoção do Direito à Saúde 

Mental, entre jovens e adolescentes, e dando outras 

providências. ”; (ao exame das Comissões Permanentes); 05. 

Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura Municipal de 

Mogi Mirim, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março 

de 2022; (à Comissão de Finanças e Orçamento).  A senhora 

presidente Sonia Regina Rodrigues consultou o plenário para 

que fosse lido e votado os requerimentos e moções em bloco e 

após votação e aprovação por 15 votos favoráveis e 1 voto 

contrário, foi constatado que será lido e votado em bloco. Fez 

uso da palavra a vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira 

dizendo que muitos idosos que estavam aqui foram embora e, 

portanto, pediu a retirada de sua moção, após consulta ao 

plenário o pedido 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 191/2022 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. 

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

secretaria competente, informações sobre o Consorcio de 

Saúde 08 de abril. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. 

Requerimento Nº 192/2022 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por 

meio da Secretaria Competente, informações sobre as 

renovações dos contratos de licitações 064/2021, 065/2021, 

066/2021, 067/2021, referente a locações de caminhões, 

máquinas e equipamentos pesados com motoristas, ajudante e 

operador, combustível e todos materiais e manutenções 

necessárias para a execução dos serviços mencionados. 

Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. Requerimento Nº 
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194/2022 - Assunto: Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

Dr. Paulo de Oliveira e Silva, através da secretaria 

competente, informações sobre a DIPAM - (Declaração para o 

Índice de Participação dos Municípios) por produtores rurais 

prestadas em 31/03/2022. Autoria: JOELMA FRANCO DA 

CUNHA. Requerimento Nº 195/2022 - Assunto: Requer ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e 

Silva, por meio da secretaria competente, informações sobre a 

redistribuição dos recursos do FUNDEF/FUNDEB, aos 

profissionais do magistério da educação básica que estavam 

no cargo durante o período em que ocorreram os repasses de 

valores menores do Fundef (entre 1997 a 2006), Fundeb (entre 

2007 a 2020) e Fundeb permanente, a partir de 2021, e os 

aposentados, ou seus herdeiros, que comprovem exercícios 

nesse período tem direito de receber, conforme Lei 

14.325/2022. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. 

Requerimento Nº 197/2022 - Assunto: Requer ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Dr. Paulo de 

Oliveira e Silva, através da secretaria competente, 

informações sobre o cumprimento das disposições legais 

sobre publicidade e transparência dos atos da administração 

pública municipal. Autoria: JOELMA FRANCO DA 

CUNHA. Requerimento Nº 198/2022 - Assunto: Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e Silva, 

através do departamento competente, cópias de inteiro teor 

das Atas das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde 

realizadas nos dias 29/03/2022 e 26/04/2022. Autoria: 

JOELMA FRANCO DA CUNHA. Requerimento Nº 199/2022 

- Assunto: Reitero o requerimento nº 83 de 2022 e a indicação 

nº 892 de 2021 ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Doutor 

Paulo de Oliveira e Silva, para que por meio de sua secretaria 

competente, providencie iluminação na Praça “Vereador 

Marcos Portiolli”, bairro Tucura, considerando relatos dos 

munícipes no sentido de que as fiações da rede de energia 

elétrica foram furtadas. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHÃES. Requerimento Nº 200/2022 - Assunto: 

Requeiro à presidente desta Casa de Leis, vereadora Sônia 
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Regina Rodrigues, que conceda a este vereador; vista ao 

processo administrativo referente a atual reforma da Câmara 

Municipal de Mogi-Mirim/SP. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHÃES. Requerimento Nº 201/2022 - 

Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Paulo Silva, por 

intermédio da secretaria competente, informações referentes à 

locação do imóvel situado na Rua Santa Cruz, nº 85 - Bairro 

Santa Cruz, fornecendo cópia do contrato capa a capa, valores 

gastos com melhorias, reformas e benfeitorias até o presente 

momento e qual é a fonte do recurso investido e mão de obra 

utilizada. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 

202/2022 - Assunto: Requer ao Exmo. Prefeito Paulo Silva, 

por intermédio da secretaria competente, informações 

referentes ao cargo Diretor Clínico da Santa Casa de 

Misericórdia, detalhando o valor total gasto, os nomes de 

quem ocupou o cargo e valores pagos, mês a mês, desde o 

início da intervenção até o presente momento. Autoria: 

TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento Nº 204/2022 - 

Assunto: Requeremos ao Prefeito, Dr. Paulo de Oliveira e 

Silva que, através da Secretaria competente, encaminhe 

demanda atual, tempo de espera e quais providências serão 

tomadas a fim de diminuir a fila para exame de ressonância 

magnética. Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Requerimento 

Nº 205/2022 - Assunto: REQUER À EMPRESA ELEKTRO 

A REALIZAÇÃO DE PODA DE ÁRVORE LOCALIZADA 

NO CRUZAMENTO DA RUA FERNANDO CÉSAR 

CAMPOS COM A RUA PAULINO ALBEJANTE - JARDIM 

BI-CENTENARIO. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI 

JUNIOR. Requerimento Nº 206/2022 - Assunto: REQUER 

AO EXECUTIVO MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA COMPETENTE INFORMAÇÕES A 

RESPEITO DA MANUTENÇÃO DO MURO CAÍDO AOS 

FUNDOS DA ÁREA DO GINÁSIO DA VILA DIAS. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. 

Requerimento Nº 207/2022 - Assunto: Reitero a indicação nº 

108 ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Doutor Paulo de 

Oliveira e Silva, por meio de sua secretaria competente, para 
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que realize o recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos 

na Rua Dr. Carlos Augusto Fernandes de Castro, conhecida 

como Rua C, bairro Maria Beatriz, sentido condomínio Portal 

do Lago. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHÃES, ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. 

Requerimento Nº 208/2022 - Assunto: Requer ao Exmo. 

Prefeito Paulo Silva, por intermédio da secretaria competente, 

informações referentes ao descarte de lâmpadas trocadas no 

município no período de janeiro de 2021 até o presente 

momento. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento 

Nº 209/2022 - Assunto: Requer a Presidente Vereadora Sônia 

Regina Rodrigues que seja feita a leitura da denúncia 

protocolada na data de 26 de abril de 2022 em face da Vossa 

Excelência e demais membros da Mesa, e que seja 

imediatamente encaminhada ao Conselho de Ética para as 

devidas providências, da mesma forma que foi lida a denúncia 

em face deste Vereador na 13ª Sessão Ordinária, após o 

minuto de silêncio, outrossim, justifique a resposta ao presente 

requerimento em obediência ao princípio da motivação dos 

atos administrativos internos, consoante ao Regimento Interno 

desta Casa. Autoria: TIAGO CÉSAR COSTA. Requerimento 

Nº 210/2022 - Assunto: REQUEIRO A REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA PUBLICA NO DIA 09/06/2022, PARA 

EXPLANAÇÃO SOBRE “POLITICAS DE COMBATE A 

PROLIFERAÇÃO DE ESCORPIÕES E OUTROS ANIMAIS 

PEÇONHENTOS NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM”. 

Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. Colocado a votos em 

sessão de hoje, EM BLOCO, foi aprovado por todos os 

vereadores presentes os requerimentos. Na sequência, a Sra. 

Presidente deu por aprovadas, conforme deliberação do 

Plenário, as seguintes INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. 

Prefeito Municipal: Indicação Nº 370/2022 - Assunto: Indica-

se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo de Oliveira e 

Silva, através da Secretaria competente, que realize a 

manutenção de limpeza e iluminação na Praça Vereador 

Dayrson Chiarelli – Jd América. Autoria: SONIA REGINA 

RODRIGUES. Indicação Nº 371/2022 - Assunto: Indico ao 
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Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e 

Silva, através da secretaria competente, que seja feita a 

manutenção das grades de proteção que foram alvo de 

vandalismo na UBS Doutor Antônio Albejante em agosto de 

2021. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA. Indicação 

Nº 372/2022 - Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Doutor Paulo de Oliveira e Silva, por meio de sua 

secretaria competente; que realize o asfaltamento das ruas, e a 

instalação de sarjetas, rede de esgoto, rede de águas pluviais, 

ou seja; de toda a infraestrutura no bairro Planalto Bela Vista. 

Autoria: ORIVALDO APARECIDO MAGALHÃES. 

Indicação Nº 373/2022 - Assunto: Indica ao Sr. Prefeito 

Municipal que através da Secretaria competente, seja 

realizado operação tapa buraco na Rua Antônio Moreno 

Perez, próximo ao nº 1423, no bairro Jardim Maria Beatriz 

Autoria: LUZIA CRISTINA CORTES NOGUEIRA. 

Indicação Nº 374/2022 - Assunto: INDICAÇÃO AO 

PREFEITO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE 

ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE, 

PROVIDENCIE A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA 

INTERNA ENTRE O JARDIM PLANALTO E O DISTRITO 

DE MARTIM FRANCISCO. Autoria: CINOÊ DUZO. 

Indicação Nº 375/2022 - Assunto: SOLICITO AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL REPOSIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS 

MONUMENTOS DA PRAÇA SÃO JOSÉ E PRAÇA RUI 

BARBOSA Autoria: DIRCEU DA SILVA PAULINO. 

Indicação Nº 376/2022 - Assunto: Indica-se ao prefeito 

municipal, Paulo de Oliveira e Silva, por meio da Secretaria 

de Meio Ambiente, que estude a possibilidade de supressão de 

árvore de pequeno porte localizada à rua Rio de Janeiro, 

defronte ao numeral 65, no Bairro Saúde. Autoria: LÚCIA 

MARIA FERREIRA TENÓRIO. Indicação Nº 377/2022 - 

Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE 

REMARCAÇÃO NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO DE 
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TRÂNSITO (PARE), LOCALIZADA NO CRUZAMENTO 

DA RUA CAETANO MUNHOZ COM A RUA JOSÉ DA 

CUNHA CLARO – PARQUE DA IMPRENSA. Autoria: 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 

378/2022 - 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 JOSÉ DA CUNHA CLARO – PARQUE DA 

IMPRENSA. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI 

JUNIOR. Indicação Nº 379/2022 - 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 JAIR OTÁVIO 

CASSIMIRO DE OLIVEIRA – PARQUE DA IMPRENSA. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 380/2022 - 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 AUGUSTO BIANCHI – PARQUE DA IMPRENSA. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 381/2022 - Assunto: INDICO AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA QUE 

PROVIDENCIE JUNTO À SECRETARIA COMPETENTE, 

LIMPEZA DE PONTO DE ÔNIBUS. Autoria: MARA 

CRISTINA CHOQUETTA. Indicação Nº 382/2022 - Assunto: 

INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADA A 

MANUTENÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO SITUADA NA RUA MARIA CONCEIÇÃO 

CAMPOS ANDRADE – JARDIM SANTA HELENA. 

Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação 

Nº 383/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR 
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INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, A 

REALIZAÇÃO DE ROÇAGEM E LIMPEZA NA ÁREA 

SITUADA À RUA BENEDITO DA CUNHA CAMPOS – 

JARDIM NAZARETH. Autoria: ADEMIR SOUZA 

FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 384/2022 - 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 LOCALIZADAS NA RUA 

BENEDITO DA CUNHA CAMPOS – JARDIM 

NAZARETH. Autoria: ADEMIR SOUZA FLORETTI 

JUNIOR. Indicação Nº 385/2022 - Assunto: INDICO AO 

EXMO. SR. PREFEITO, DR. PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA, POR MEIO DA SECRETARIA COMPETENTE, 

ESTUDOS PARA ANÁLISE DE POSSÍVEL 

COMPROMETIMENTO DE ESTRUTURA PREDIAL NA 

EMEB PROFª EDNA FAVERO CHOQUETA. Autoria: 

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 

386/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, A 

REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO 

CRUZAMENTO DA RUA DO MIRANTE COM A RUA 

RETIRADA DA LAGUNA – MIRANTE. Autoria: ADEMIR 

SOUZA FLORETTI JUNIOR. Indicação Nº 387/2022 - 

Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE 

MANUTENÇÃO NA MALHA ASFÁLTICA DA AVENIDA 

BENEDICTO MARQUES DE CAMARGO, NO JARDIM 

LINDA CHAIB. Autoria: LUIS ROBERTO TAVARES. 

Indicação Nº 388/2022 - Assunto: INDICO AO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E 

SILVA, PARA QUE O DEPARTAMENTO COMPETENTE, 

REALIZE LIMPEZA EM TERRENO LOCALIZADO NA 

RUA JANET CLAIR, NO JARDIM LINDA CHAIB. Autoria: 
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LUIS ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 389/2022 - 

Assunto: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA QUE O 

DEPARTAMENTO COMPETENTE, REALIZE LIMPEZA 

EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ÉRICO 

VERÍSSIMO, NO JARDIM LINDA CHAIB. Autoria: LUIS 

ROBERTO TAVARES. Indicação Nº 390/2022 - Assunto: 

Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo Silva, por 

intermédio da Secretaria competente, para que seja feita 

operação “tapa buraco” ou manutenção no asfalto da Rua 

Professora Alayde Silva de Mello, nas proximidades do 

número 300, Jardim Patrícia. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. A seguir, a senhora Presidente submeteu à 

apreciação e votação dos nobres Vereadores as seguintes 

MOÇÕES, endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): 

Moção Nº 113/2022 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À BANDA BONECA 

DE CERA PELA BRILHANTE APRESENTAÇÃO NO 

EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO 

TRABALHO, REALIZADO EM 1° DE maio DE 2022. 

Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 114/2022 - Assunto: 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À 

BANDA LEGIÃO URBANA COVER SÃO PAULO PELA 

BRILHANTE APRESENTAÇÃO NO EVENTO EM 

COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, 

REALIZADO EM 1° DE maio DE 2022. Autoria: CINOÊ 

DUZO. Moção Nº 115/2022 - Assunto: MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL PELA BRILHANTE PARTICIPAÇÃO NO 

EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO 

TRABALHO, REALIZADO EM 1° DE maio DE 2022 NO 

TEATRO DE ARENA, GARANTINDO A SEGURANÇA E 

O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO PRESENTE AO 

EVENTO. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção Nº 116/2022 - 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS 

AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS PELA BRILHANTE 

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 
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DIA DO TRABALHO, REALIZADO EM 1° DE maio DE 

2022 NO TEATRO DE ARENA, GARANTINDO A 

SEGURANÇA E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO 

PRESENTE AO EVENTO. Autoria: CINOÊ DUZO. Moção 

Nº 117/2022 - Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 

E APLAUSOS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA 

SAÚDE PELA BRILHANTE PARTICIPAÇÃO NO 

EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO 

TRABALHO, REALIZADO EM 1° DE maio DE 2022 NO 

TEATRO DE ARENA, QUE MESMO NO FERIADO 

PRESTARAM UM IMPORTANTE SERVIÇO 

GARANTINDO A SAÚDE E O BEM ESTAR DA 

POPULAÇÃO PRESENTE AO EVENTO. Autoria: CINOÊ 

DUZO. Moção. Nº 118/2022 - Assunto: Moção de pesar, com 

um minuto se silêncio, em razão do falecimento do jornalista 

Sr. Argemiro Cifuentes Repas, ocorrido no dia 30 de abril de 

2022. Autoria: JOELMA FRANCO DA CUNHA, JOÃO 

VICTOR COUTINHO GASPARINI. Moção Nº 119/2022 - 

Assunto: Moção Honrosa de Congratulações e Aplausos ao 

Dr. Plínio Silvestrini, formado pela universidade de São Paulo 

(USP), por ter ministrado o Evento com o tema “Processos 

Educacionais, e os direitos frente ao Autismo” no dia 02 de 

abril de 2022 (Dia Mundial da Conscientização ao Autismo), 

às 8:30 na ACIMG, Mogi-Mirim/SP. Autoria: ORIVALDO 

APARECIDO MAGALHÃES. Moção Nº 120/2022 - 

Assunto: Moção Honrosa de Congratulações e Aplausos ao 

Dr. Charlington Cavalcante – Neurologista Pediátrico; 

Pediatra e Neurofisiologista, por ter ministrado o evento com 

o tema “A importância da equipe multidisciplinar nos 

atendimentos ao Autista”, no dia 02 de abril de 2022 (Dia 

Mundial da Conscientização do Autismo), às 8:30 na ACIMG, 

Mogi-Mirim/SP. Autoria: ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHÃES. Moção Nº 121/2022 - Assunto: Moção de 

Aplausos e Congratulações com a Secretaria de Esportes e os 

32 participantes da Delegação que representou Mogi Mirim 

nos JOGOS DA MELHOR IDADE realizados na cidade de 

Casa Branca entre os dias 21 e 24 de abril de 2022. Autoria: 
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LUZIA CRISTINA CORTES NOGUEIRA. Moção Nº 

122/2022 - Assunto: Moção Honrosa de Congratulações e 

Aplausos à Clínica Integrar – Centro Terapêutico da Baixa 

Mogiana, pelo evento realizado visando a conscientização da 

população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), no 

dia 02 de abril de 2022 (Dia Mundial da Conscientização do 

Autismo), na ACIMG – Mogi-Mirim/SP. Autoria: 

ORIVALDO APARECIDO MAGALHÃES. Moção Nº 

123/2022 - Assunto: Moção de Congratulações e Aplausos 

pelo 34º aniversário da Igreja Missão Assistencial “Paz e 

Vida” de Mogi Mirim, parabenizando todos os membros desta 

reconhecida Igreja, na pessoa do Apóstolo Vilmar Dacampo e 

Apóstola Sueli Siqueira Dacampo. Autoria: TIAGO CÉSAR 

COSTA. Moção Nº 124/2022 - Assunto: MOÇÃO DE 

PESAR, COM UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO 

FALECIMENTO DA SENHORA TERESA MATSUMORI 

MIYAMOTO, OCORRIDO DIA 03 DE MAIO DE 2022. 

Autoria: ALEXANDRE CINTRA. Moção Nº 125/2022 - 

Assunto: Moção de repúdio ao Vereador Wellington Felipe da 

Câmara Municipal de Caçapava, pelo desrespeitoso ato de 

violência política, intimidação, agressão física e moral a 

Vereadora Dandara Pereira Gissoni. Autoria: SONIA 

REGINA RODRIGUES. 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: resposta ao 

Ofício 68/22 e Ofício nº 09/22 respectivamente, respondendo 

a respeito do Requerimento nº 82 de 2022 e a moção nº 213 de 

2021, datados de 19 e 26 de abril de 2022. Ofícios nºs 236, 

237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 

249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, datados de 06 e 10 de maio 

de 2022, todos subscritos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito 

Municipal, Állan Rodrigues Alves, respectivamente, 

respondendo a respeito da Indicação nº 278/2022; Indicação 

nº 234/2022; Indicação nº 328/2022;  Indicação nº 286/2022;  

Indicação nº 266/2022; Indicação nº 285/2022;  Indicação nº 

345/2022;  Requerimento nº 152/2022; Requerimento nº 
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162/2022; Indicação nº 321/2022; Indicação nº 300/2022; 

Indicação nº 892/2021; Requerimento nº 149/2022; Indicação 

nº 279/2022; Indicação nº 265/2022; Indicação nº 277/2022; 

Indicação nº 253/2022; Indicação nº 115/2022; Indicação nº 

206/2022; Requerimento nº 156/2022, 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 § 

6º, do Artigo 111, do Regimento Interno. Fez uso da palavra o 

vereador Marcos Paulo Cegatti dizendo que ficou preocupado 

com a situação das ambulâncias em Mogi Mirim, pois uma 

mulher ficou esperando das 18:30 às 22:00 uma ambulância 

após um procedimento. Comentou sobre os lixos que estavam 

sendo deixados nas ruas e de que falta uma parcela de 

compreensão por parte dos munícipes. Complementou 

dizendo que está sendo feita uma reunião com o executivo 

para discutir sobre como solucionar o problema de erosão no 

bairro Paraíso da Cachoeira. Fez uso da palavra o vereador 

Orivaldo Aparecido Magalhães dizendo que vai ser votado um 

orçamento para um conjunto habitacional. Disse que este 

projeto é de suma importância, pois ter a segurança da casa 

própria é algo indescritível. Disse sobre as reformas na UBS 

de Martim Francisco e a cobertura para a quadra, porém foi 

visto que o telhado da creche está em péssimo estado e 

também precisando de reforma, e além de que uma parte da 

Escola de Martim Francisco precisa de reforma urgente em um 

de seus alicerces que está em uma situação perigosa podendo 

eventualmente ruir se não for reparado, complementou que 

tais pedidos de reforma e reparo já foi encaminhado para a 

secretaria de obras da prefeitura e estará observando este 

assunto. Fez uso da palavra a vereadora Sonia Regina 

Rodrigues pedindo desculpas pela demora e pelo desenrolar 

desta sessão, porém reforçou que foram seguidos todos os 

tramites legais e o regimento desta casa, quando foi votado e 
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aprovado por todos. Se colocou favorável ao empréstimo para 

o empreendimento de casas populares que é de extrema 

importância para quem está precisando da casa própria. 

Comentou sobre a moção de repúdio ao Wellinton Felipe 

vereador de Caçapava que ao não concordar com uma colega 

vereadora apertou suas bochechas e em seguida de uma forma 

cínica a abraçou para poder agredi-la, esta atitude ridícula é 

alvo da moção de repúdio. Fez uso da palavra o vereador 

Tiago Costa dizendo sobre a situação lamentável das estradas 

rurais e como está faltando manutenção nessas estradas rurais, 

trazendo prejuízos para os trabalhadores rurais e assim 

perdendo produtos e dificultando acesso a estas regiões; este 

vereador pediu ao secretário que faça a manutenção nas 

estradas rurais e atenta as reivindicações dos empresários e 

trabalhadores das áreas rurais. Em seguida comentou sobre o 

descarte ilegal da prefeitura, disse que em breve pretende criar 

uma CPI para investigar os fatos, já existe uma delação de um 

ex-funcionário da prefeitura que fez uma denúncia grave de 

que foram enterradas 4 cargas de caminhões contento as 

lâmpadas de mercúrio que foram trocas na área atrás da 

FATEC, se isso realmente aconteceu é um crime contra  a 

natureza, pois o mercúrio contamina o solo e os lençóis 

freáticos, devemos apurar os fatos e avaliar o que está 

acontecendo nessas áreas. Ademir Souza Floretti Junior 

dizendo sobre o projeto do abono que devemos agir com 

calma e tranquilidade e este projeto deve ser analisado e 

votado no momento oportuno. Reforçou a autoria em conjunto 

do vereador Orivaldo Aparecido Magalhães no requerimento 

207/2022. Manifestou seu apoio a moção de nº 125 de 2022. 

Reforçou também a indicação 385 de 2022 que pede estudos e 

análise técnica para avaliar o possível comprometimento da 

estrutura de uma escola. Fez uso da palavra o vereador Dirceu 

da Silva Paulino dizendo sobre este financiamento que é de 

extrema importância e irá propiciar para estas pessoas a 

conquista do seu terreno e casa própria. Temos que nos 

sensibilizar para que mesmo com pouco diminuir a fila das 

pessoas que estão precisando de casa própria, e vamos juntos 
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caminhar para que isso aconteça. Fez uso da palavra o 

vereador Alexandre Cintra dizendo que hoje a votação é muito 

importante para compra de terra para moradia. A moradia 

popular traz muita dignidade, como trouxe para minha família 

que em suas palavras contou que morou e sua mãe ainda mora 

em moradia popular. Fez uso da palavra o vereador Geraldo 

Bertanha dizendo sobre o pedido feito sobre os “bolsões” para 

ajudar no trânsito e assim deixar mais seguro o transito da 

cidade. Agradeceu ao Deputado Barros Munhoz pois com sua 

ajuda foi entregue veículos para a saúde. Comentou sobre seu 

trabalho em conjunto a secretaria de segurança pública e 

apresentou um projeto de lei que torna os Bombeiros 

Municipais um patrimônio histórico do munícipio, comentou 

sobre seu encontro com a deputada Letícia para o 

fortalecimento das guardas municipais da região. Fez uso da 

palavra o vereador João Victor Gasparini começando sua fala 

cumprimentando seu colega e amigo e comentou sobre o 

torneio de futevôlei que aconteceu no zerão e como o esporte 

deve ser fomentado e sua importância para a população. 

Mencionou o torneio que aconteceu na ETEC Pedro Ferreira 

Alves conhecido como SPF, em seguida parabenizou toda a 

equipe administrativa da escola e seus organizadores deste 

evento. Ao comentar sobre as principais funções de vereador 

citou a fiscalização, em que esteve na vila dias fiscalizando a 

reforma da escola que teve um adiamento para a finalização, a 

justificativa foi o motivo das chuvas, mas em uma obra 

daquele porte as virtudes climáticas hão de serem levadas em 

conta e a finalização dentro de prazo, pois a demora afeta 

diretamente as famílias e jovens estudantes desta escola, a 

antiga EMEB se tornará um novo ponto cultural para aquela 

região. Enfatizou que o vereador deve sempre manter o 

contato com o povo como este vereador fez no dia das mães 

que saiu no bairro mirante entregando rosas e tendo o contato 

direto com o povo. Fez uso da palavra a vereadora Joelma 

Franco da Cunha falando sobre o requerimento de nº 194 de 

2022 que foi solicitado a secretaria competente que preste 

informações sobre o DIPAM, pois já que a zona rural está 
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tendo dificuldades na infraestrutura com este requerimento 

pedindo informações será possível destinar verbas para esta 

causa da infraestrutura rural assim melhorando a região e estes 

trabalhadores. Também foi encaminhado o requerimento de nº 

195 de 2022 pedindo informações a respeito do Fundeb, pois 

temos um repasse, e o município pode pedir a diferença desse 

valor do precatório este valor pode ir para o magistério. 

Relembrou a campanha do maio laranja que vai contra o abuso 

sexual de crianças e adolescentes. Fez uso da palavra a 

vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório dizendo sobre a Santa 

Casa e o Instituto que pretende assumir a Santa casa. Os 

vereadores precisam de informações adequadas sobre este 

instituto e precisamos saber de informações apuradas sobre 

este instituto, já que a dívida da Santa Casa é extremamente 

grande e está tendo falta de medicamentos e outros problemas. 

Por fim falou que temos que valorizar a Santa Casa pois é o 

único local que atende a cidade quando se trata de saúde 

pública. Fez uso da palavra o vereador Luis Roberto Tavares 

dizendo que no tema habitação podem contar com ele e esteve 

presente em algumas reuniões para que as habitações 

aconteçam. Em seguida continuou dizendo sobre suas 

indicações para limpeza de ruas e de casas na região do 

CDHU, pois existem pragas como escorpiões além de 

mosquitos e foco de dengue, comentou também que será feito 

uma audiência pública para lidar com as pragas dos 

escorpiões. Fez uso da palavra a vereadora Luzia Cortes 

Nogueira dizendo sobre os escorpiões que o foco de 

proliferação em maioria das vezes são entulhos. Um problema 

muito grande é a dengue, temos que estar atento ao foco de 

dengue e sempre manter os cuidados dentro de casa. Fez uso 

da palavra a vereadora Mara Cristina Choquetta falando sobre 

a reforma da pista de skate, que é uma de suas pautas. Estes 

reparos já começaram, porém ainda está em andamento, esta 

vereadora está em busca de resina para que se coloque na pista 

pois aumenta a durabilidade. Por fim pediu que contem com 

esta vereadora que está acompanhando o trabalho feito na 

reforma da pista de skate. Fez uso da palavra o vereador 
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Marcos Antônio franco fazendo uma crítica ao secretário 

Oberdan Quaglio Alves. Comentou sobre o estado de uma rua 

nas chácaras Bela Vista, que não tem condição de caso precise 

realizar um socorro por parte do SAMU não será possível. 

Deixar que uma rua chegue neste estado é uma falta de 

respeito com os moradores. Por fim pediu mais respeito e 

trabalho sério por parte dos secretários, que levem a sério os 

vereadores e a população. Não havendo mais oradores 

inscritos, a Sra. Presidente suspendeu a Sessão às 21h42, 

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 presença de 16 dos membros da Casa e 

ausência do vereador Cinoê Duzo, 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 53, de autoria do 

Prefeito Municipal, “autorizando o Município de Mogi Mirim, 

pelo Poder Executivo, a contratar operação de crédito junto à 

Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa FINISA - 

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento na 

Modalidade Apoio Financeiro destinado a aplicação em 

Despesa de Capital e a oferecer garantias, e dando outras 

providências”. Com 01 Mensagem Modificativa do Prefeito 

Municipal. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação; de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e 

de Finanças e Orçamento e Parecer da Comissão de Educação, 

Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social. Fez uso da 

palavra a vereadora Mara Cristina Choquetta dizendo que este 

recurso será utilizado para aquisição de um terreno e aquisição 

de obras de infraestruturas para produção de lotes urbanizados 

com o intuito de beneficiar famílias de baixa renda. Expondo 

seu voto e considerações a respeito do projeto esta vereadora 

lembra os munícipes que a prefeitura disponibiliza para 
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consulta cerca de 20 projetos de plantas diferentes. Esses lotes 

serão terrenos que contarão com avaliação. A proposta é para 

que quem precise e tenha uma renda mais baixa consiga 

dignidade com a conquista da casa própria. Fez uso da palavra 

a vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira dizendo que é de 

extrema importância a votação e aprovação deste projeto e 

acima de tudo a fiscalização efetiva do desenrolar deste 

projeto para que seu objetivo seja cumprido de forma efetiva. 

Fez uso da palavra o vereador Tiago César Costa, deixando 

claro que este projeto não tem relação com as 100 novas casas 

que serão construídas na zona leste, e na região de Martim 

Francisco. Um detalhe que a prefeitura não falou para nós é 

que não sabemos quais áreas que serão compradas para esses 

lotes, quantos lotes serão feitos e como será este projeto, pois 

o critério de escolha sobre como será feito esse projeto ainda 

não foi informado, este vereador deixou seu posicionamento 

favorável ao projeto, porém deixou claro que será lote 

urbanizado, e não a casa própria pronta. Onde essas novas 

moradias forem construídas têm que ser reforçado que leve 

infraestrutura de qualidade para estas localidades pois apenas 

casas sem apoio de saúde e educação por perto não funciona. 

Fez uso da palavra o vereador Luis Roberto Tavares dizendo 

sobre as 100 casas e quem irá dizer os critérios será o governo 

do estado. Porém sobre este empréstimo os critérios ainda 

serão criados e organizados em projetos de lei que passarão 

por esta casa de leis. Deixou seu total apoio a este projeto e 

enfatizou que a prefeitura terá que fornecer subsidio para a 

construção dessas casas com os lotes. Por fim desejou boa 

sorte a todos para quem conseguir os lotes e disse que estará 

acompanhando todo o projeto. Fez uso da palavra a vereadora 

Joelma Franco da Cunha dizendo que mais importante que 

apenas o lote urbanizado seria mais importante a aquisição da 

casa própria, portando se o município já tivesse feito o estudo 

das áreas que possui, uma parte do dinheiro que é para 

desapropriação poderia ser para mais lotes ou para a casa 

completa. Quando foram feitos os questionamentos sobre este 

projeto foi para que não fosse comtemplado frustações, mas de 
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fato trazer condições para o povo Mogimiriano. Fez uso da 

palavra o vereador Orivaldo Aparecido Magalhães dizendo 

que a cidade dormitório da região é Cosmópolis e este cenário 

já não faz parte de Mogi Mirim. Este vereador disse que 

algumas informações que faltaram neste projeto, a busca 

destas informações também é função do vereador. Que mesmo 

que seja apenas um lote, as pessoas que forem beneficiadas 

terão o tempo que quiserem para construírem e assim o farão 

mesmo que demorem, pois, saber que está fazendo algo seu 

muda a dignidade das famílias. Em seguida clamou para que 

esta casa aprove o plano diretor o mais rápido possível para 

que as indústrias cheguem cada vez mais. Estamos em um 

grande crescimento da cidade e outras da região como Mogi 

Guaçu e Itapira, portanto precisamos de casas populares para a 

população mais carente e também de outros loteamentos 

privados. Por fim pediu mudança de pensamento e pediu 

respeito aos vereadores desta casa. Fez uso da palavra a 

vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório dizendo que temos 

que fazer uma etapa de cada vez e neste momento a melhor 

ação é liberar o financiamento. E na hora de construir cada 

membro da família irá se juntar para que consigam construir 

naquele pedaço de terra que lhe foi atribuído. Parabenizou o 

vereador Magalhães pela fala que fez nesta tribuna e reforçou 

o valor da casa própria e do lar. Esta vereadora enfatizou que 

temos que fiscalizar e cobrar cada etapa do uso deste dinheiro, 

mas no dia de hoje a ação para a população é a liberação deste 

financiamento e assim irá fazer. Fez uso da palavra o vereador 

Alexandre Cintra, dizendo que haverá um recadastramento 

para habitação já que o último foi realizado em 2013 e o 

conselho de habitação está discutindo os critérios para esta 

nova atualização. Em seguida disse que a administração 

pública pretende seguir o modelo do bairro Linda Chaib com 

Lotes Urbanizados, e por fim comentou que o município 

possui 5 financiamentos em aberto sendo 4 do FINISA com as 

menores taxas do mercado e 1 do desenvolve São Paulo que 

era exclusivamente para a área da saúde.  Fez uso da palavra o 

vereador João Victor Coutinho Gasparini levantando o 
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questionamento da capacidade de endividamento do 

município, mas o custo será a melhoria da vida da população, 

garantir que a população possa reduzir sua maior despesa que 

é o aluguel, este projeto não é somente de moradia popular, 

mas sim de dignidade habitacional, e que, portanto, 

amplifiquem as opções de moradia no município. A moradia 

do povo é prioridade máxima e não tem que dividir o valor do 

empréstimo para outros fins. Para finalizar disse que espera 

que os beneficiados recebam a chave do imóvel quem assim 

for beneficiado e que possamos trabalhar por Mogi Mirim. 

Fez uso da palavra o vereador Dirceu da Silva Paulino 

dizendo que esses financiamentos que o município faz são 

importantíssimos para o crescimento da mesma. Este 

financiamento é um dos primeiros passos para que as pessoas 

consigam suas novas residências, porém tem que estar 

aparelhado toda a infraestrutura de escolas, segurança, UBS, 

nas localidades onde serão oferecidos estes lotes urbanizados, 

por isso a escolha dessas áreas não pode ser em qualquer 

lugar. Os vereadores sim terão acesso a fiscalização e todas as 

informações referentes a esse empréstimo e como será feito, 

este projeto é de extrema importância e hoje temos que votar 

favorável já que a cidade tem condições de arcar com este 

empréstimo. Fez uso da palavra a vereadora Sonia Regina 

Rodrigues dizendo que sempre vier a esta casa projetos 

referentes a moradia, saúde, segurança sempre irá apoiar. A 

moradia traz dignidade e muda vidas e salva vida. Este 

número de casas e terrenos pode até ser uma pequena parcela, 

mas é de extrema importância e mudará vidas. Colocado a 

votos em sessão de hoje, foi aprovado por todos os vereadores 

presentes o projeto. 2. Projeto de Lei nº 60, de 2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “dispondo sobre abertura de 

crédito suplementar, por excesso de arrecadação, no valor de 

R$ 100.000,00”. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

Redação; de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e 

de Finanças e Orçamento. Colocado a votos em sessão de 

hoje, foi aprovado por todos os vereadores presentes o projeto. 

3. Projeto de Lei nº 68, de 2022, de autoria do Prefeito 
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Municipal, “dispondo sobre a abertura de crédito adicional 

especial suplementar por remanejamento de dotações 

orçamentárias, no valor de R$ 14.826,85”. Parecer Conjunto 

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

Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e 

Orçamento. Fez uso da palavra o vereador Tiago César Costa 

dizendo que é uma emenda do Vereador Cinoê Duzo que hoje 

não está presente, mas reforçou os créditos desta emenda a 

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

todos os vereadores presentes o projeto. 4. Projeto de Lei nº 

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

sobre a abertura de crédito adicional especial por transposição 

de dotações orçamentárias, no valor de R$ 13.000,00”. 

Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; de 

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

Finanças e Orçamento. Fez uso da palavra o vereador Ademir 

Souza Floretti Junior dizendo que a verba desta emenda será 

destinada para a Casa do Artesanato, em seguida elogiou o 

projeto que a secretaria de cultura o apresentou e proferiu seu 

apoio a causa. Colocado a votos em sessão de hoje, foi 

aprovado por todos os vereadores presentes o projeto. 5. 

Projeto de Lei nº 70, de 2022, de autoria do Prefeito 

Municipal, “dispondo sobre a abertura de crédito adicional 

especial suplementar por remanejamento de dotações 

orçamentárias, no valor de R$ 130.000,00”. Parecer Conjunto 

das Comissões de Justiça e Redação; de Obras, Serviços 

Públicos e Atividades Privadas e de Finanças e Orçamento. 

Fez uso da palavra a vereadora Mara Cristina Choquetta 

dizendo que este projeto trata sobre a emenda impositiva e 

disse que foi um remanejamento para a compra de EPIs para o 

corpo de bombeiros municipais. Colocado a votos em sessão 

de hoje, foi aprovado por todos os vereadores presentes o 

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

inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno. 6. Projeto de 

Lei n° 188, de 2021, de autoria do Vereador Ademir Souza 

Floretti Junior, “instituindo a Campanha Municipal de 

Conscientização e Incentivo a Doação de Cabelo à Pessoas 
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Carentes em Tratamento de Câncer”. Com 01 emenda 

modificativa, de autoria do Vereador João Victor Coutinho 

Gasparini. Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e 

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

Social. Adiado por 03 dias, através do Requerimento n° 196, 

de autoria do Vereador Ademir Souza Floretti Junior, 

aprovado em sessão do dia 02/05/2022. Fez uso da palavra o 

vereador Ademir Souza Floretti Junior, dizendo que este 

projeto visa ajudar pessoas carentes que passam por 

dificuldades alguma doença e que precisam de perucas, muitas 

vezes causadas pelo mal do câncer. A maior vontade deste 

vereador foi em ajudar quem passa por este tremendo mal. Fez 

uso da palavra a vereadora Joelma Franco da Cunha, 

parabenizando o vereador Ademir reforçando a importância 

deste projeto, e como a autoestima melhora até o tratamento 

de algumas pessoas como quem passa pelo tratamento de 

câncer e muitas vezes não sabemos como realizar a doação por 

isso a importância deste projeto. Fez uso da palavra o 

vereador Tiago César Costa parabenizando o vereador Ademir 

e reforçou a importância do aumento da autoestima durante o 

tratamento de quimioterapia, e que este projeto possa trazer 

sorrisos e trazer bons frutos para a sociedade Mogimiriana. 

Colocado a votos em sessão de hoje, foi aprovado por todos os 

vereadores presentes 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 

ARGEMIRO CIFUENTES REPAS e da senhora TERESA 

MATSUMORI MIYAMOTO. 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 23h54 do que, para constar, 

determinou a lavratura da presente ata, a qual, após achada 
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conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente 

assinada. 


