
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 13DENOVEMBRODE 2017. 

 

Aos treze dias do mês de novembro de 2017, às quinze horas, no plenário “Vereador 

João SuharoMakiyama” sob a presidência do Vereador MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO e com as presenças dos Vereadores Eduardo Melo, Fernando José 

Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, Leonardo Venâncio Molina, Lourival 

Bispo de Matos, Luís Carlos dos Passos, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira 

Junior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco e Walter Machado de 

Almeida realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O 

senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. 

A seguir solicitou ao Primeiro SecretárioVereador Fernando José Gonçalves, que 

procedesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-se a 

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 30, do Livro nº. 14, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constatou a presença dos 

treze Vereadores.O senhor Presidente deu por iniciados os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária.O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário Vereador Robério de 

Almeida Silva que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia06de novembro de 

2017.O Vereador Lourival Bispo de Matos requereu a dispensa da leitura da Ata, uma 

vez que a mesma encontra-se disponível na secretaria da Casa. O senhor Presidente 

acatando o Requerimento verbal do vereador coloca-o em votação. APROVADO POR 

UNANIMIDADE. O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário Vereador 

Fernando José Gonçalves que fizesse a leitura dos Ofícios nºs. 310 e 314/2017.Ofício 

n.º 310/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – SMA – 

encaminha os Atos Administrativos: *Portarias nº 458, 488, 489, 490, 491, 492 e 

499/2017; *Decreto nº 3.280/2017; *Lei nº1.758/2017; Ofício n.º 314/2017 – da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – SMA–

encaminhaosAtosAdministrativos:*Portariasnº498,500aos519/2017;*Decretos nº 3278, 

3281, 3282 e 3285/2017; *Lei Complementar nº 190/2017.O senhor Presidente solicitou 

ao SegundoSecretário Vereador Robério de Almeida Silva que fizesse a leitura das 

Indicações apresentadas.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO 

DOS SANTOS:Indicação nº 457/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que tome as 

providências necessárias para passar a máquina motoniveladora e cascalhar toda a 

extensão da Rua João Leite da Silva, bairroVertentes.Indicação nº 458/2017, solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente, para que tome as providências necessárias para passar a máquina 

motoniveladora, cascalhar e passar o rolo compactador em toda a extensão da Rua 

Andrelina Sanches Gaelera, bairro Castellano.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA:Indicação nº 459/2017, solicita ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria competente, a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Vicente Castellano, 

Parque Castellano, nesta cidade, em toda a suaextensão.Indicação nº 460/2017, solicita 

ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

quedetermineàSecretariacompetente,ainstalaçãodeseispontosdeluminária completos, 

com caráter de urgência, na Rua Miguel Vicente Quelucci, do início da rua até a altura 



do n.º 20, bairro Vertentes, nesta cidade. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO:Indicação nº 461/2017, solicita ao Primeiro 

Secretário Vereador Fernando José Gonçalves que fizesse a leitura dosProjetos de 

Leisnºs. 073, 074 e 075/2017.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE 

ALMEIDA SILVA: Projeto de Lei Nº 073/2017; dispõe sobre a “Semana Municipal de 

Combate a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher”, no Município de Biritiba 

Mirim, e dá outras providências. DELIBERADO.AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO: Projeto de Lei Nº 074/2017; dispõe sobre a concessão de gratificação 

natalina e férias anuais aos Secretários do Município de BiritibaMirim. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. “Senhor Presidente, 

apesar deste Projeto estar em deliberação ainda, o que me preocupa neste Projeto, é 

logico que ele vai irá para as Comissões de Finanças e Orçamentos, Justiça e Redação e 

passar pelo crivo das Comissões, mas o que eu gostaria de antemão atentar aos Nobres 

Colegas desta Casa, que quando o Senhor Prefeito solicita férias, direito de concessão 

de gratificação natalina e férias anuais aos Secretários Municipais, ele na justificativa 

dele muitobem elaborada aqui, garante de que está respaldado pela Constituição Federal 

e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Ora, em tempo,podemos dizer o 

seguinte: Daremos a gratificação Natalina aos Secretários aprovado por esta Casa, caso 

seja, nós podemos abrir uma jurisprudência para que todos os ex-Secretários desde 

quando criados os cargos que transformou o cargo de Diretor, transformou não, criou-se 

o cargo de Secretário todos que passaram por cargo de Secretário como o Nobre 

Vereador Luis Passos que já foi Secretário, também dará o direito de requerer o período 

na qual ele foi Secretário. Então temos que tomar bastante cuidado porque o Prefeito 

coloca aqui que existe dotação orçamentária, mas eu acredito que a dotação 

orçamentária possa existir para o processo daqui pra frente, mas podemos criar uma 

jurisprudência onde os ex-Secretários, que não são poucos, requererem também tal 

benefício conforme a justificativa do Senhor Prefeito de que está amparado.Então temos 

que analisar este processo com bastante cautela neste sentido de também dar o direito da 

retroatividade. Muito Obrigado.”O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo diz: “Só para colocar em deliberação ainda, talvez não seja a hora de 

manifestar, mas acredito e  já vou me manifestar bem claro referente a este Projeto de 

Lei aqui. Eu acredito que com essa crise que a gente se encontra até que não é o 

momento de estar colocando este Projeto de gratificação.”O Vereador José Rodrigues 

Lares solicita a ordem, o que fora concedido. “Senhor Presidente, no nosso meio nossos 

colegas também já sentou e conversamos sobre este Projeto, nós vamos sentar e 

elaborar, porque hoje o município está com problemas seríssimo de dinheiro e um 

aumento desses não seria muito legal para o município, então vamos sentar e discutir 

sobre isso ai.”Vereador Fernando José Gonçalves. “Não sei se é de consenso dos 

Vereadores da Base de colocar na Ordem do Dia ou aguardar uma próxima sessão para 

que a gente possa discutir melhor, ai fica a critério dos Vereadores.Eu particularmente 

não vou solicitara colocação na Ordem do Dia, porque é um Projeto do Executivo e eu 

já deixei bastante claro que não vou pedir para colocar Projeto do Executivo na Ordem 

do Dia”. Vereador José Rodrigues Lares. “A gente só comentou, não discutiu este 

Projeto ainda, a gente pode deixar para colocar na próxima sessão, né Luiz.” Vereador 

Fernando José Gonçalves. “Então fica só na deliberação hoje? Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo.“Mas, já vou deixar externado a minha posição, a crise que a gente 

vive hoje com a dificuldade eu acredito que nem é o Executivo que tenha escrito este 

projeto e tenha mandado, até porque a própria crise que está à gente não conseguiu 



aumentar o salário da gente, a reposição que a gente combinou lá dentro. Pedir a 

gratificação Natalina de Secretários e férias de Secretários gera o absurdo, com todo 

respeito ao Executivo, por mim apesar de não votar, a não ser que meu voto seja de 

minerva, eu coloco desde já que a minha posição é totalmente contrária pela questão 

financeira que vive hoje o município.” Vereador Fernando José Gonçalves. “Além da 

manifestação que Vossa Excelência colocou da crise que está hoje, a minha 

preocupação maior não é só a dificuldade financeira,viu Vereador José Lares, não é só a 

dificuldade financeira, até porque como diz:O Prefeito, ele, tem o respaldo dentro da 

dotação orçamentária para tal coisa, a minha preocupação vai muito além de dar a 

gratificação Natalina e as férias, a minha preocupação é a retroatividade dos ex-

Secretários solicitarem, seja por processo administrativo ou seja judicialmente, se não 

teve anteriormente bom aí as administrações anteriores que respondam, mas a partir do 

momento que nós concedermos através de um Projeto de Lei as gratificações Natalinas 

e férias nós corremos o risco de ex-Secretários também solicitarem este pleito.” O 

senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo diz: “Vou mais longe 

ainda, o pouco que li deste Projeto o pouco que eu dei uma estudada, a questão de férias 

para o cargo de secretaria me cheira ato de Projeto Inconstitucional, se eu não me 

engano, eu posso estar claro cometendo equívoco, mas quando o agente político pede 

férias tem que se afastar, no caso de secretário não carece férias, se não me 

engano,posso estar falando aqui e preciso até estudar mais”. O Vereador Jorge Mishima 

solicita a ordem, o que fora concedido. “Gostaria de tecer um comentário a respeito 

deste Projeto de Lei. O Executivo alega a legalidade, mas é de suma importância que 

quando for passar pelas Comissões a Comissão justificasse este Projeto,para que este 

Projeto não fosse colocado em plenário à votação. Se já as Comissões de Finanças e 

Orçamentos forem contrárias, este Projeto já está morto e eu não vejo a necessidade de 

colocar em votação. É importante que as Comissões analisempara não vir ao plenário 

para a gente ficar discutindo isso dai.”DELIBERADO. Projeto de Lei Nº 075/2017; 

dispõe sobre a criação do cargo de Assistente de Assuntos Institucionais do SEBRAE, e 

dá outrasprovidências.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora 

concedido. “Senhor Presidente, Nobres Pares, novamente mais umProjeto que vai entrar 

em deliberação, mas eu gostaria que os Nobres Vereadores se atentassem, só recordando 

a um tempo atrás numa das matérias numa das entrevistas do senhor Prefeito Municipal, 

o senhor Prefeito Municipal disse que, ali na sua administração não haveria desvio de 

função, o funcionário que estivesse comissionado no cargo ele atuaria dentro do cargo e 

não era como nas administrações anteriores que o cidadão estava nomeado para uma 

funçãoe executava outra. Portanto vem o senhor Prefeito agora com a criação do cargo 

de dois Assistentes de Assuntos Institucionais do SEBRAE. O SEBRAE é de suma 

importância para nossa cidade, isso eu não tenho dúvida, todos nós somos favoráveis 

àinstalação do SEBRAE e a estrutura do SEBRAE para que ela funcione, porém, eu 

acho estranho por que nós temos, por exemplo, pessoas nomeadas na Guarda 

Patrimonial.Cadê a Guarda Patrimonial?Não existe.Nós temos pessoas nomeadas nela. 

Vou dar um exemplo da Guarda Patrimonial, nós temos outros diversos cargos que são 

pessoas nomeadas, porém não executaa função e agora o senhor Prefeito quer criar mais 

dois cargos. Manifesto o meu apoio ao SEBRAE e manifesto o meu apoio à estrutura e 

parabenizo o senhor Prefeito por ter reinstalado o SEBRAE na nossa cidade, porém eu 

particularmente não aceito a criação de cargos, sendo que o senhor Prefeito tem cargos 

nomeados por pessoas que não estão executando as funções,toda prova dissoé à própria 

Guarda Municipal que não existe, mas tem pessoas nomeadas, então ele que tire da 



estrutura administrativa que tem nomeadas em outras funções que não a executam e 

coloquem para executar o SEBRAE, tá certo. O SEBRAE, por exemplo, é um serviço 

administrativo,nada impede do que dois escriturários façam esse serviço do SEBRAE, 

basta qualifica-lo no SEBRAE, porque da mesma forma que ele pode nomear qualquer 

um para responder pelo SEBRAE, ele pode pegar duas pessoas do administrativo da 

Prefeitura, sem a necessidade de criar cargos e gerar mais despesas e colocar para 

trabalhar no SEBRAE.Então eu particularmente sou contra a criação de cargos. Se o 

senhor Prefeito encaminhasse para esta Casa um Projeto de Lei extinguindo dois cargos 

e, em troca ó! Vamos extinguir dois, mas vamos criar dois, nós não vamos aumentar 

despesas. Nós temos hoje em torno de 126 (cento e vinte seis) cargos comissionados. 

Sabe o que é isso? Isso representa quase..., nós temos lá oitocentos, quase doze, quinze 

por cento de cargos comissionados na Prefeitura. A maior Prefeitura, a Prefeitura que 

mais tem cargos comissionados proporcionalmente pelo numero de funcionários é 

Biritiba Mirim, inclusive alvo de matéria no Ministério Público de gestões anteriores de 

o Promotor, inclusive de o Ministério Público promover a possibilidade de um TAC 

para que extinga alguns cargos, porque são cargos contínuos, como por exemplo, Chefe 

de RH, Chefe de Contabilidade, enfim uma série de cargos contínuos, Almoxarifados 

são cargos contínuos, então o Ministério Público já se manifestou uma determinada vez 

sobre esta situação de que cargos contínuos. Prova disso é que temos aqui na Câmara, 

o Presidente acabou de assinar um TAC de cargo contínuo de Contador, é cargo 

contínuo que está comissionado, agora nós assinamos o TAC para que possamos fazer o 

Concurso Público. Ai vem o senhor Prefeito, ao invés de extinguir alguns cargos que 

estão em desvio de função, por que não estão executando, por que sequer existe na 

Estrutura Administrativa,criar cargos. Sabe, então é inadmissível, criticou-se tanto o 

anterior, fulano está na Cultura, mas executa a função do Meio Ambiente. Fulano está 

no Governo, mas executa a função de outra coisa, poxa! O Governo dele está na mesma 

situação. Quantos cargos têm em desvio de função lá? Quantos cargos? Os Vereadores 

da base sabemmuito bem disso, por que eles estão mais dentro da Prefeitura do que eu 

próprio, aliás, em não piso nessa Prefeitura desde primeiro de Janeiro. Agora 

encaminhar um Projeto deste, me desculpe eu acho que é uma afronta não à Câmara 

Municipal, mas uma afronta à cidade porque é assim cargo de comissão ainda, sendo 

que pode pegar dois Escriturários efetivos que executam muito bem o serviço. Muito 

obrigado senhor Presidente.”DELIBERADO.Não havendo mais Projetos em 

deliberação passa-se a Ordem do Dia.O Senhor Presidente Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José Gonçalves que faça a 

leitura do Projeto de Resolução nº 007/2017. ORDEM DO DIA:AUTORIA DA MESA 

DIRETIVA:1. Em única discussão e votação Projeto de Resolução nº 007/2017, que 

dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro permanente de 

pessoal da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outrasprovidências.O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. “Senhor Presidente eu 

volto a frisar, foi justamente o que eu estava comentando sobre as questões da criação 

dos cargosdo SEBRAE. A Mesa da Casa está fazendo Projeto de Resolução para a 

criação dos cargos de Diretor Geral, Assistente Técnico Legislativo e Escriturário só 

que com um detalhe, o Diretor Geral deixará de ser comissionado e passará a ser 

efetivo, o Assistente Técnico Legislativo deixará de ser comissionado e será efetivo, o 

cargo de Contador que hoje está comissionado passará a ser efetivo. O Escriturário nós 

incluímos agora por quê? Por que existe a possibilidade de uma das funcionárias nossa 

estar exonerando por mérito passar em outramunicipalidade e bem provável que fique 



vago essa vaga de Escriturário e não podemos nos privar de ficarsem o Escriturário. 

Então ai entra o comparativo,se o Legislativo tivesse encaminho para a Casa a extinção 

de tais cargos e a criação de mais dois, tudo bem, então ai é o bom senso, então isso 

prova, isso é o comprometimento que nós estamos tendo da Mesa Diretiva mais 

especificamente daPresidência e da futura Presidência e Mesa Diretiva quanto ao 

Ministério Público. Muito obrigado.”APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO:2. Em única discussão e 

votação Projeto de Lei nº 072/2017, que dispõe sobre a grade curricular das Escolas do 

Município de Biritiba Mirim e exposição AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBERIO DE ALMEIDA SILVA:6.Em única discussão e votação Requerimento 

nº 350/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao departamento competente, para providenciar e implantar redutor de 

velocidade tipo lombada na Avenida Heitor da Cunha Braga, Cruz das Almas, na altura 

do número 03, próximo a Igreja do EvangelhoQuadrangular. APROVADO.7. Em 

única discussão e votação Requerimento nº 351/2017, requer ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao departamento 

competente, para que sejam tomadas as devidas providencias em relação à iluminação 

pública na Rua Vânia Stefens dos Santos, bairro Jardim dos Eucaliptos.APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES:8.Em única 

discussão e votação Requerimento nº 352/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que 

seja implantada uma lixeira comunitária ao lado da “igrejinha”, onde é realizada a 

tradicional Festa do Doce, cruzamento da estrada do Sogo com a estrada da 

GranjaFundão.O Vereador José Rodrigues Lares solicita a ordem, o que fora 

concedido. “Senhor Presidente solicito aos Nobres Pares para estarem assinando 

comigo para dar reforço a este Requerimento. Por que aquela festinha é tradicional do 

bairro, né Waltinho. O pessoal quando acaba a festa joga o lixo na área 

rural.Obrigado”APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE 

PAULA FRANCO:9.Em única discussão e votação Requerimento nº 353/2017, 

requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto 

ao órgão competente, para efetuar serviços de motonivelamento e cascalhamento nas 

ruas Claudete Ares Masulho; Genária Rosa Martins; José Marques de Moura; 

Waldemar Budini; José Maria da Silva; José Bortoreli e Ana BeniteGoes, ambas 

situadas no loteamento Chácara nascente do ValeVerde.O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. “Gostaria de parabenizar o 

Professor Sergio pelo Requerimento do Bairro Vale Verde, realmente Vereador Sergio 

as Ruas lá estão num estado lastimável, nós entendemos que muitos bairros estão nesta 

situação, não sei qual o motivo, mas o Bairro Vale Verde não foi lembrado nesta 

atuação administração, por que não foi passado e até hoje não deram atenção para 

aquele bairro. Então o Requerimento sendo o senhor da base a Prefeitura vai fazer 

esforço no sentido de realizar, porque aquele bairro lá está totalmente intransitável. 

Parabéns.”APROVADO.10.Em única discussão e votação Requerimento nº 

354/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para efetuar serviços de instalação e reparos na 

iluminação pública nas ruas Coelho Neto; José de Alencar; Augusto dos Anjos; 

Gonçalves Dias; Machado de Assis; Castro Alves; Guilherme de Almeida; Olavo Bilac; 

Gonçalves Ledo; Vicente de Carvalho; Fagundes Varela; Joaquim Nabuco; Érico 

Veríssimo; Euclides da Cunha, e Casimiro de Abreu, situadas no 



JardimJungers.APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS:11.Em única discussão e votação Requerimento nº 

355/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para efetuar a manutenção e a operação tapa 

buraco na Rua Nove, bairro NovaBiritiba. APROVADO.Batista de Miranda Melo 

retorna à presidência e dá sequencia aos trabalhos.O Vereador Jorge Mishima solicita 
a ordem, o que fora concedido. “Senhor Presidente, aComissão Especial de 
Investigação composta por mim, Walter, Leonardo e Reinaldo, nós gostaríamos de nos 
afastar porque vamos dar uma entrevista coletiva e como não tem nenhum Projeto a 
ser votado gostaria de solicitar a Vossa Excelência o deslocamento até o recinto para 
dar a entrevista coletiva. Gostaria ainda de solicitar a Vossa Excelência que no 
primeiro dia útil, dia 21, na próxima semana, que vamos apresentar o Relatório que 
fosse já comunicado que vamos votar o relatórioa começar às oitos horas da manhã. 
Imagino eu e a comissão que até as vinte e uma horas terminem a votação. Muito 
obrigado senhor Presidente.O senhor Presidente autoriza o deslocamento dos 
senhores Vereadores e comunica aos demais Vereadores o dia e a hora da votação 
do relatório, dia 21 às 08h00minda manhã. Não havendo mais trabalhos para a Ordem 
do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José 
Gonçalves que faça a chamada dos oradores inscritos para o uso da tribuna. 1. 
VEREADOR EDUARDO MELO:“Agradeço, dispenso o uso da palavra e passo o meu 
tempo para o Vereador Luis Carlos dos Passos”2. VEREADOR FERNANDO JOSÉ 
GONÇALVES: “Agradeço e passo o meu tempo para o Vereador Robério de Almeida 
Silva”3. VEREADOR JORGE MISHIMA: AUSENTE. 4. VEREADOR JOSÉ 
RODRIGUES LARES: “Agradeço e dispenso o uso da palavra.”5. VEREADOR 
LEONARDO VENÂNCIO MOLINA: AUSENTE.6. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 
MATOS: “Agradeço e dispenso o uso da palavra.”7. VEREADOR LUIS CARLOS DOS 
PASSOS: “Boa tarde a todos, boa tarde a Mesa, senhor Presidente, Nobres Pares e a 
Imprensa presente. Senhor Presidente só queria fazer um comunicado com relação à 
obra do Nirvana, que já estava programado o inicio para o dia 17 e iniciou hoje, na 
fase II. Eu tenho aqui a Ordem de Serviço assinado do processo nº 42/2017 e também 
para informar que ele tem a sua programação a sua prorrogação do convênio até o dia 
15/07/2018, só para ficar registrada. A obra já foi iniciada, mas sua vigência vai até 
15/07, a empresa que ganhou, eu também não a conheço, mas fui informado que é a 
mesma que fez o último trecho lá da Estrada Nossa Senhora Aparecida, que por sinal 
foi bem elaborada. Ela está primeiro promovendo a implantação das guias, vai fazer a 
concretagem das sarjetas para depois fazer a caixa de brita, eu até comentei com o 
Engenheiro, a caixa de brita rachão, a brita 2 e 1,e por final a bica corrida para depois 
aplicar a cola e depois o asfaltopara não ficar uma base tão fraca, apesar de a estrada 
lá já ter uma compactação boa, mas todo o asfalto exige um certo material para que 
seja aplicada e não tenha um comprometimento lá na frente, como aconteceu num 
trecho ali que está sob judice, um pouco antes da Fonte, que o asfalto a chuva levou 
tudo embora, a sarjeta e guia foi feito depois, nem é guia e sarjeta é uma meia cana 
sobre o asfalto e a chuva pegou aquilo e deteriorou tudo, está pedindo providências 
com a empreiteira para fazer o reparo, esse é o trecho 2. Já o trecho 1do Nirvana ele 
está em fase de elaboração de Edital no Departamento de Compras e também teve 
seu convênio a sua vigência prorrogada até 30/10/2018, ele teve seu vencimento em 
30/10/2017 e foi prorrogado até 18. A gente acredita que a licitação não demore em já 
iniciar a obra e não ficar tanto tempo parada o trecho 1. Eu fui bem claro, hoje, 
conversei com o Engenheiro agora a pouco, a forma de execução, vou pegar no pé 
porque infelizmente obra feita com base fraca é complicada.A caixa de brita tem que 
ser aplicada, já discuti inclusive, eu acho que por isso que não feito o daqui da 25 de 
Janeiro ou 25 de Março, não sei, da beira do córrego. Eu cheguei lá e indaguei o 



empreiteiro quanto ao material que estava ali.Perguntei está pronto?O empreiteiro 
disse: Está pronto.E perguntei cadê a caixa de brita?Ele disse está aqui à brita, e eu 
disse:Essa é bica corrida da mais vagabunda que tem e aí deu uma “zica” parou e não 
finalizou o asfalto. Comentei com o Engenheiro sobre aquilo lá também, eu quero ver 
se lá em baixo tem a pedra, eu acho que não pode fazer uma obra tão curta de vida, 
tem que ter um tempo maior. Se é uma obra com recurso bem magrinho vamos até 
admitir. O que eu acho,é que o Nirvana está sendo comtemplado com a forma da 
execução desta obra, o escoamento, as drenagens que tem que ser feito para não ter 
comprometimento está no convênio.Eu acredito que venha a ser realizado e 
principalmente a sarjeta, eu acho muito importante para só depois elaborar o asfalto.É 
um bairro complicado porque ele tem uma topografia que toda a malha viária escoa 
nessa rua principal que até teve a nova denominação, não sei quanto a lombada a 
gente vai estar pensando e pedindo para a própria empreiteira fazer, apesar que o 
Prefeito já recebeuausina de asfalto. O equipamento já está no pátio, logo a gente 
acredita que os buracos e algumas lombadas que a gente pede serãoelaborados com 
maior rapidez, principalmente a questão do buraco, porque uma operação tapa-buraco 
de uma empresa contratada além de ser caro nem sempre atende a nossa 
necessidade. É mais em caráter informativo. Eu não vou entrar em detalhes quanto ao 
comentário que o Fernando fez a respeito do Projeto do Prefeito sobre a criação de 
cargos, eu também comentei que nós tínhamos o Banco do Povo e poderia muito bem 
redirecionar essas pessoas para lá, mas a Casa hoje, a Casa Legislativa tem alguns 
vícios que eu não concordo, por exemplo, temos uma funcionária que foi direcionada 
para Mogi, é até confortável para ela por morar lá, mas ela foi concursada para 
trabalhar em Biritiba e ela é nossa recepcionista, gostaria de repente que pedisse ela 
de volta, porque estamos sem recepcionista na Casa. O senhor Presidente Vereador 
Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a aparte e diz: “Esta funcionária tem 
problema e é readaptada, ela não pode atender a recepção e foi o Delegado do Meio 
Ambiente que pediu, por ela não poder atender e não ter contato com o público.” 
Vereador Luis: “Por isso que ela não estava fazendo o ofício? É que nós Vereadores 
não fomos informados.A questão do Motorista,fiz um comentário com o Presidente, 
nós temos um motorista concursado e nem a questão da administração ele está 
usando, até parece que para nós vai dar uma normalizada a questão de recursos, mas 
enquanto não atender a nós Vereadores atender pelo menos a administração. Eu já 
critiquei muitas vezes o Prefeito de o Secretário e Diretor estar usando os veículos 
sem Portaria, a Casa também é a mesma coisa, não sei se o Edézio tem Portaria para 
estar dirigindo, o Secretário tem,  o Diretor tem, é até uma precaução para o 
Presidente de não correr o risco de ter uma sanção. Era só isso. Obrigado.” O 
Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita ao Vereador Lourival Bispo de 
Matos para assumir a presidência para poder fazer uso da palavra. O Vereador 
Lourival Bispo de Matos assumindo a presidência dá a palavra ao Vereador Marcelo 
Batista de Miranda Melo.8. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: 
“Boa tarde Presidente,Mesa, Nobres Pares,pessoal da imprensa e todos que estão 
aqui presente. Gostaria apenas de agradecer a todos aí pela votação do Projeto de 
Lei, que é o Projeto nº. 72, de Ideologia de Gênero, do qual foi aprovado e dizer que é 
um Projeto de posicionamento pessoal mais uma vez do qual eu quero agradecer a 
aprovação de todos,  eu acho que vai ser de grande valia este Projeto para a gente 
estar tracionando os valores da família de novo na escola e na sociedade. A questão 
doProjeto de Resolução do qual agente está criando esses cargos aqui, é porque hoje 
a gente teve a grata surpresa, a alegria e a tristeza de ter mais uma funcionária 
aprovada em concurso público, a Luiza Kanae.Foi por mera competência, a gente 
ficagrato e o mesmo tempo triste porque ela é uma funcionária que vale aqui por 
várias, ela faz vários serviços aqui e ela passou no concurso da Prefeitura de 



Suzano.A gente tinha assinado esse Termo de Ajuste de Conduta para diminuir o 
número de cargos comissionados e torná-los efetivos e a Luiza nos 
surpreendeu.Inclusive a apresentação dela já era hoje e ela pediu uma prorrogação, 
para dartempo para a gente incluir, por isso dessa pressa da gente estar fazendo esse 
concurso. A vaga dela vai ficar vaga e não tem condições, é por issoLuis que no caso 
da Jucimara, por ela ser readaptada eu não tenho condições de trazer ela de volta, viu 
Nobre VereadorLuis.A questão também do motorista,o problema da gente era de 
verba e a gente não poderia, porém a gente abriu algumas exceções de estar 
efetuando alguns trabalhos e agora com o caixa em ordem a gente vai poder baixar, 
acho que foi por Portaria ou Resolução que tinha proibido as horas extras,e tornar ele 
caso vocês justifiquem o trabalho dele em poder estar assumindo e retornando as 
funções dele e ele poder estar fazendo o serviço de vocês seja em São Paulo na 
Assembleia, em Mogi ou nos bairros desde manhã com hora determinada e justificada 
para vocês, assim não mais ele precisará estar no horário administrativo.Também 
digo, que o caso de estar aventado em Portaria do Edezio dirigir ou nãoàs vezes o 
veículo, apesar de ter suas funções viu Luiz ele está amparado sim, mas é também 
como o próprio Assessor de dirigir o carro do Vereador que também está amparado 
por Portaria.A gente aqui procura trabalhar assim na maior legalidade e transparência 
possível.Quero dizer que este Projeto de Resolução aqui a gente está cumprindo o 
T.A.C. e tá muito feliz.Eu agradeço àMesa junto comigo,Primeiro 
Secretário,Segundo,Vice-presidente e futuro nosso Presidente e a vocês, porque hoje 
a Câmara se encontra numa situação mais confortável financeiramente e graças a 
vocês a gente está conseguindo colocar no eixo, também vamos poder gerir aqui 
agora essas questões de dar neste final de Câmera uma folga maior.Acredito que o 
próximo Presidente irá poder tornar mais aparelhadaa Câmara para vocês dando 
suporte e fazer as obras que se tornem necessárias para vocês.Eu acredito que no 
que pude dentro da paciência, peço desculpase às vezes eu não pude colaborar com 
tudo que vocês almejaram, a gente é humano, a gente épassivo de erros, mas nunca 
tive má fénem dolo, quero aqui pedir desculpa para vocês de qualquer coisa que a 
gente possa ter feito  sem dolo, mas também agradecer a todos os Vereadores pelo 
sucesso da gestão da Casa.Hoje a gente está com a Casa em ordem financeiramente 
e esse resto à gente vai aqui gerir e pedir para o nosso Contador fazer um 
levantamento para a gente fazer de maneira democrática o uso desse dinheiro que vai 
ter em caixa aqui.Porém tem que ser rápido porque a gente tem prazo e poder usar 
aqui na Casa mesmo, ou não sei se com a compra de um veículo ou não sei se com 
compras de material, porém a gente vai ter que faz isso rápido até por questão de 
licitação por prazo a obedecer,então eu pedi para ele fazer um empenho, uma 
brevidade, uma projeção financeira. Gostaria mesmo de agradecer a todos da 
Mesa.Roberiovocê tem sido um cara parceiro extremo companheiro, me ajudou muito. 
Fernando Gondim, Vice- Presidente Lourival, Vereador Eduardo, 
Sérgio,Luis,Paulinho,Vereadores que não estão presentes, por terem compreendido a 
mensagem, a gente erra, mas seria impossível chegar aonde nós chegamos do jeito 
que nós pegamos a Casa, vocês não terem malhado a gente e ter respeitado e o 
zelocom que a gente gastou o dinheiro também,por não ter feito nenhuma loucura, 
vocês viram o jeito respeitoso que a gente teve com o erário, então esse sucesso não 
é meu é sucesso de vocês.Essa sobra de dinheiro vou tentar de maneira transparente 
e com a opinião de vocês e rápida a gente poder fazer a efetiva locação dele, porque 
eu não quero devolver ele para o Executivo, tem muito que a gente fazer  e eu quero 
que a gente gaste com a gente mesmo aqui.” O Vereador Lourival Bispo de Matos 
solicita a aparte, o que fora concedido. “A Vossa Excelência falou que, talvez pense 
em comprar um veículo, eu até sugeria e acredito que a melhor forma para todos da 
Casa, os Nobres Vereadores que tem um computador só e precisa de dois 



computadores, impressoras, vou ser bem claro objetivo, falida, porque até a secretaria 
está com as impressoras ruim, então gostaria que Vossa Excelência realmente fizesse 
este planejamento e tendo estas condições e sendo viáveis  procurar comprar 
computadores novos e talvez as impressoras, temosaqui essas instalações e 
caixasque estão muito ruins. Gostaria que Vossa Excelência que pudesse fazer neste 
restante de mandato,que tem feito um brilhante trabalho dentro desta Casa, pudesse 
dar um pouco de suporte nesta parte e este Vereador vai ficar realmente muito 
agradecido para o ano que vem dar seguimento a outros trabalhos.” Vereador 
Marcelo: “Acredito que democraticamente que vocês que tem que decidir, vamos 
colocar sim, o que eu quero é justamente votar o mais rápido possível porque a gente 
tem prazo para a licitação nisso, vocês escolherem e dentro disso até ajudarem a 
empresa que vocês acharem que tem preço melhor que fornecer aqui como a gente 
comprou. Eu acredito que é assim que a gente tem que gastar o dinheiro é da Casa, 
mas é vocês que são Vereadores é que tem que achar o que é que é e a maioria 
decidir, como foi o ano inteiro assim vocês me ajudaram administrar nada mais justo 
do que vocês,a maioria, decidir o que é mais necessário. Como diz aquele ditado.“O 
Corcunda sabe o jeito que deita e cada um está sabendo aonde aperta o calo aí”.O 
Vereador Fernando José Gonçalves solicita a aparte, o que fora concedido. “Eu acho 
que seria importante a Vossa Excelência no comando desta Casa agendar uma 
reunião num curto espaço de tempo aí, para que a gente possa estar discutindo as 
prioridades para a aquisição ou para serviço para Casa.Sugiro também aos Nobres 
Pares que já elaborem as suas sugestões para quando chegar nessa reunião olha a 
prioridade é a substituição na sonorização da Casa, que ela está falha e precisa 
melhorar, a necessidade é para equipamentos de informática, a necessidade é um 
veículo e depois sim nós chegarmos ao consenso de todos os Vereadores para ver 
quais são as prioridades da nossa Casa e vermos o que nós temos disponíveis e o 
que nós podemos fazer.” Vereador Marcelo:“Lembrando que a gente tem um limite 
para gastos e tem que fazer a licitação.Acredito que se a gente puder se reunir esta 
semana efazera reunião e vocês virem com as propostas e a gente saber o quanto vai 
ter de sobra financeira, eu acredito que uma projeção que estava feita uma conta 
supérfluade mais ou menos R$ 90.000,00 (noventa mil reais),isso já pago o décimo 
terceiro ea maioria das despesas.De R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a R$ 
100.000,00 (cem mil reais).,eu acho que é um sucesso pelo que a gente pegou,  é um 
dinheiro bom para a gente estar comprando som, computador,o que vocês verem de 
necessidade, poréma gente tem que analisar a parte jurídica dessa questão.Meu muito 
obrigado a todos por enquanto.”Retornado à presidência o Vereador Marcelo Batista 
de Miranda Melo dá sequencia aos oradores inscritos para o uso da tribuna.  9. 
VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA:“Excelentíssimo senhor Presidente boa 
tarde. Fernando José Gonçalves – Primeiro Secretário boa tarde. Nobres Vereadores 
aqui presente boa tarde. A Imprensa boa tarde e a plateia também muito boa tarde. 
Como ainda a pouco acabou de citar o Nobre Vereador Luis dos Passos referente ao 
asfalto,a obra do trecho 2 do bairro do Nirvana, todos vocês podem ter certeza que eu 
também vou acompanhar essa obra, que tanto aquele pessoal lutou para que pudesse 
ser efetuada inclusive o primeiro passo mesmo vai ser pedir uma cópia da planilha que 
faço questão mesmo de estar acompanhando, não só essa obra,mas também como 
outras que possivelmente virá. Outra coisa que eu tenho para falar Excelentíssimo 
senhor Presidente,Nobres Vereadores, infelizmente dentro do nosso município nós 
temos os Postos de Saúde. Recebi uma denúncia que o lixo, todo aquele lixo de 
descarte,aquele lixo contaminado dos curativos desses Postos de Saúde,todos estão 
críticos, mais precisamente o que está mais crítico é aquele Posto de Saúde do Jardim 
Yoneda, então fomos lá averiguar fazer a fiscalização, que na realidade o Vereador ele 
está ali para fiscalizar o Executivo e dá um respaldo também para a população do 



nosso município, onde infelizmente realmente foi constatado  até uma tremenda falta 
de respeito com a população, com os funcionários destas Unidades que ali eu vi que 
realmente sofre. Eu gostaria até, que o Nobre Vereador LuisPassos como líder do 
Governo estivesse aqui para estar reportando aípara o Excelência Senhor 
Prefeito,mas como ele não está, tem o Nobre Vereador José Lares, tem o Professor 
Sergio, o Paulinho da Júlio e também o Eduardo Melo e que vocês averiguasse isso 
também. O Vereador Eduardo Melo solicita a aparte, o que fora concedido.“Nós 
também já tínhamos tomado ciência do fato e também como membro como Vereador 
faz o seu papel e vai verificar, hoje de manhã nós estivemos em reunião com oPrefeito 
e ele já está providenciando uma carta-convite para que a empresa que estava 
prestando serviço termine até dezembro e para que em Janeiro a outra empresa que 
vai assumir o P.A. continue.A conversa que nós tivemos hoje de manhã é que o 
trabalho vai estar normalizado e durante a semana já vai estar recolhendo todo lixo. A 
nossa preocupação Vereador acho que de cada um aqui é fazer a fiscalização e nós 
também fazemos a fiscalização. Quando qualquer Vereador sobe na Tribuna e fala 
que, ah!Nós estamos fiscalizando,isso é para todos, eu acho que cada um faz seu 
papel muito bem.Obrigado Vereador.”O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a 
aparte, o que fora concedido. “Vereador Eduardo Vossa Excelência colocou de que a 
ideia é fazer uma Carta Convite, ou seja, um modelo de licitação. O contrato com a 
empresa ele está vencido?” Vereador Eduardo: “Até onde nós tivemos conhecimento 
venceu o contrato com a...” Vereador Fernando: Coletora Pioneira”Vereador Eduardo: 
Isso. Vereador Fernando: “Que é a única que faz na região.” Vereador Eduardo: 
“Parece que ele está vigente ainda.” Vereador Fernando: Por empenho”Vereador 
Eduardo: Isso.Vereador Fernando: “Porque a colocação de Vossa Excelência muito 
me preocupa. Primeiro: Por estarmos na área da saúde. Segundo: A denúncia que o 
Vereador Robério está colocando é uma denúncia gravíssima, porque trata-se de lixo 
hospitalar infecto contagioso,e, se for esperar uma licitação para se recolher esse lixo 
nós podemos ter um problema sério de infecção hospitalar no município. Por que 
existe até pela norma da ANVISA um período máximo que esse lixo pode ficar ali 
acoplado e ele tem que ser retirado, agora se for esperar a Carta Convite, me 
desculpe,à demora será muito grande. Nesse caso, em se tratando de saúde poderia 
se fazer o Aditivo com a empresa, aí é uma questão de gestão.”Vereador 
Eduardo:“Então Nobre Vereador ele só está esperando essa parte 
burocrática.”Vereador Fernando: “Sim, sim, sim, é por isso que eu estou dizendo para 
Vossa Excelência, se for a Carta Convite ela é um pouco demorada, não é da noite 
para o dia, agora se foi feito um aditamento deste contrato para a retirada. Agora pelo 
que me consta e o Vereador Robério deve estarcolocando é a questão da falta de 
pagamentotambém, aliás, não a falta, mas o atraso no pagamento. Não sei se o 
Vereador Robério tem os dados em mãos é o atraso que gerou, porque eu conheço 
muito bem a Coletora Pioneira, de quando eu estava na Prefeitura, quando atrasava 
uns três dias ou uma semana ela não recolhia, enquanto não se pagasse. Por quê? 
Porque ela é a única na região que detém, ela meio que monopolizaeste tipo de 
serviço, principalmente para os municípios menores. Ela monopoliza este tipo de 
serviço e o município acaba ficando refém, então muito me preocupa esta colocação 
de Vossa Excelência no sentido da Carta Convite, mas como Vossa Excelência 
falou,não é uma versão oficial foi dado um parecer para Vossa Excelência, que teve o 
mérito também de ir lá fiscalizar como Vossa Excelência diz, mas muito preocupante a 
questão do lixo hospitalar. Obrigado Vereador Robério.”VereadorRobério:“Nobre 
Vereador Eduardo Melo veja bem, o que me causa assim bastante estranheza, 
conforme até Vossa Excelência falou a base está realmente fiscalizando já teve 
inclusive uma reunião hoje com o Prefeito, é vocês por ser da base não saber que o 
último pagamento desta empresa foi no dia 19/07, conforme documentos que 



comprovam isso. Então veja bem, a Vossa Excelência está fazendo uma defesa ao 
Executivo, concordo plenamente com o senhor, só que assim, o documento não 
condiz com a sua fala, entendeu Nobre Vereador.Eu estou aqui para falar o que eu 
tenho de documento na mão, eu não seique dia vocês foram nesses 
ProntosAtendimentos para poder fazer essa fiscalização.Nós fomos na sexta-feira e 
fomos hoje também, então eu não estou aqui falando uma mentira para uma 
população, eu tenho aqui documento que comprova uma falta de pagamento, mas na 
realidade Nobre Vereador eu não vim aqui nem para falar de pagamento é que eu 
acabei pegando o gancho do Nobre VereadorFernando, e, eu não ia nem citar isso 
aqui. O que eu ia citar é para que vocês também, como a Vossa Excelência falou que 
vocês estão fiscalizando só que quando a gente chegou nesses Pronto Atendimento 
não foi isso que falaram pra gente, porque ali estava a população.Eu não sei nem 
que dia que vocês foram lá, só o que acontece, se vocês foram lá então vocês 
deveriam saber também da situação, não é verdade. Então como que vocês 
fiscalizando não sabem de uma situação dessa.Outra coisa que acontece, será que 
precisa e existe a necessidade de chegar a esse ponto, ali tem os funcionários que 
estão sofrendo, tem duas moças lá que estãodoente, infelizmente essas moças 
estão doente e uma contaminação é muito fácil de se pegar.É um lixo 
hospitalar.Conforme diz o Nobre Vereador Fernando realmente é um risco muito 
grande para a população.” Vereador Eduardo. “Gostaria de perguntar a Vossa 
Excelência, quantotempo está atrasado o pagamento, eu não tenho em mãos esses 
documentos.” Vereador Fernando. “A data do último pagamento quando foi?”Vereador 
Robério.“19/07/2017.”Vereador Fernando. “Nós estamos no mês onze e se o contrato 
está ainda em vigência, calcula que está devendo quatro meses, é isso Professor 
Sergio? Foi pago em agosto?” Vereador Robério. Não. Vereador Fernando.“Agosto, 
Setembro, Outubro e Novembro, quatro meses, tá certo. Vou desconsiderar o mês de 
Novembro e vamos supor que se vença no dia 26, vou considerar e dar um crédito e 
desconsiderar o mês de novembro, três meses atrasado para a coleta de lixo 
hospitalar, para coleta de lixo hospitalar.A última coleta que foi feita, segundo o 
Presidente, foi no dia 25 de outubro, quase um mês, imagine o risco que os 
funcionários e populaçãoestão passando. Obrigado.”Vereador Robério.“Realmente foi 
25/10, a última coleta que foi feita dentro do município. O Nobre Vereador Eduardo 
Melo não se encontra na bancada, ele foi fazer uma ligação, mas tem aqui os Nobres 
Vereadores da base. Eu gostaria também que vocês soubessem que este contrato 
venceu no dia 26/06/2017. Esse contrato está vencido no dia 26/06/2017, ora, 
então...”Vereador Fernando. “Ele está vencido, porém deve terhavido algum Termo 
Aditivo.”Vereador Robério.“Sim tem um Termo Aditivo, porém o contrato está 
vencido.”Vereador Fernando.“Sim, mas a partir de que teve um Termo Aditivo o 
contrato está vigente, eu não sei qual o prazo do Termo Aditivo.”Vereador 
Robério.“Este prazo eu não tenho, o que acontece, a base do Governo tem que está 
atento para que isso não possa acontecer e isso não chegue a este ponto. A ponto de 
ter denúncia que na realidade não deveria ter, como nós estávamos falando aqui a 
função do Vereador é fiscalizar, que seja da base ou não. Então essa empresa é 
pioneira, foi feita a última coleta no dia 25/10, conforme documentos que comprovam. 
Agora veja bem, toda essa documentação que nós que somos, como dizem, oposição, 
a mesma informação que nós temos vocês também têm, agora o que não fica muito 
bem é essa quantidade de lixo hospitalar né, que nós fomos lá no local para poder 
averiguar, isso de cada Posto de Saúde.Aproveitando também, já que eu estou aqui 
falando Excelentíssimo Senhor Presidente, em relação a medicação não vou aqui falar 
até mesmo porque a informação que nós tivemos lá é que não consegue atender 
100%, só que tá atendendo 90%. então no meu modo de ver é um bom percentual 
para dentro do nosso município, ou seja, está faltando remédio. Está sim, mas não 



tanto quanto há dois meses atrás, então acredito que vocês devem achar que é um 
tremendo descaso com o nosso município.”Vereador Fernando.“Só para concluir a 
questão do contrato, é importanteporque às vezes as pessoas falam:Porque não 
aditou.Àsvezes quando você faz um Pregão, ele é válido, o registro de preço é válido 
por um ano e dependendo da situação nesse caso aqui é um Pregão Presencial, ele 
pode ser prorrogáveis até 5(cinco)anos a prestação de serviço. Como esse contrato, o 
contrato original,o contrato mãe foi feito o Pregão Presencial nº. 24 de 2014, então 
executou 2014, 2015, 2016 e 2017, poderia se também executar até 2018, até a data 
final de 2018, da data do vencimento,tá certo.Se ele venceu agora em junho ou julho 
poderia  se prorrogar por mais um ano, até 2018.Eu não vi o Termo Aditivo, tá certo, 
mas a tendência é de que a Prefeitura tenha prorrogado por mais um ano o contrato 
para coleta, porque o contrato mãe e a modalidade da qual foi feita ela permite por 
mais um ano a prorrogação, como o Senhor Prefeito fez algumas prorrogações de 
contrato, mesmo sendo da gestão anteriores, mas ele continua fazendo, eu acredito 
que com esse não tenho sido diferente.Vou pedir para a Casa levantar a Secretaria 
levantar se chegou algum Termo Aditivo nesse sentido, para que a gente possa ver a 
validade e a vigência deste contrato.Muito obrigado.”Vereador Lourival.“Eu gostaria 
que realmente,os Nobres Vereadores que não tiveram sexta-feira, não tiveram hoje, 
podem ter certeza que de sexta-feira para cá a coisa piorou muito mais e realmente 
não tem condições.Vou contaruma coisa e juro de verdade, quem chega lá parece que 
é uma carniça que está tendo dentro daquele Posto Saúde, você não aguenta o 
cheiro.Onde é que está realmente esse lixo?Está onde esse produto?Está dentro do 
reservatórioondeos funcionários busca o aparelho, o material de fazer limpeza do 
próprio Hospital, próprio Posto de Saúde, está ao lado de uma sala para outra que tem 
uma janelinha que dá acesso aonde se faz o curativo, a mesa de curativo. Você chega 
lá e elas estão assim, não estão suportando a situação, então é lamentável gente, 
pode ter certeza de uma coisa, se não recolheram ainda é porque não pode, porque 
quem tem que recolher é a empresa,então particularmente vai recolher e colocar 
onde o lixo, então é para não recolher. Então vai ter que tomar umas providências de 
hoje até amanhã, mas é obrigado realmentetomar uma iniciativa,por que o funcionário 
não está suportando ficar lá dentro, então é muito grave a situação, pode sair daqui e 
se dirigir pra lá que o que nós estamos falando nós não estamos mentindo para ver o 
mau cheiro que está.O pessoal que está sentado esperando está assim até saindo, é 
um cheiro insuportável, então é lamentável a gente ver uma situação dessas,mas 
paciência, fazer o que? A nossa função a nossa obrigação estamos fazendo.Foi uma 
denúncia para o Nobre Vereador Robério e que agente acompanhamos e 
aproveitamos e fomos a todos os Postos para saber, então oúltimo dia que eles 
recolheramfoino dia 25 de outubro e nunca mais recolheram esse material de Posto 
Saúde nenhum.Só que,o mais complicado é o posto de Saúde do Jardim Yoneda, 
esse está dentro de uma sala gente, onde o funcionário busca o seu material para 
fazer limpeza do próprio Posto de Saúde. A moça falou, não estou aguentando mais 
eu não tenho nenhuma proteção, ainda que tivesse também não ia resolver, então é 
lamentável.VossasExcelências podem sair daqui para ir lá agora para consultar o que 
nós estamos falando. Muito obrigado Vereador.”Vereador Robério. Então Nobre 
Vereador Eduardo Melo. Vereador Marcelo:“Só queria aproveitar, nem vou falar aqui 
não é o caso de Vereador da base, não base, é que nem uma vez o Professor Sergio 
e Eduardo falaram somos treze vereadores e o recado chegue ao Executivo e a 
Secretaria de saúde, nós estamos lidando com vidas,não foi nenhum tipo de cilada 
quando o Robério recebeu a denúncia na sexta-feira, nós tivemos o zelo e o cuidado 
de ir lá averiguar.Ele convidou e fomos lá ver e averiguar, na época até perguntei se o 
Eduardo estava aqui para a gente fazer, somos 13 (treze) Vereadores,para ir com a 
gente lá.E lá chegando inquirimos a enfermeira e ela disse que, mostrou para a 



gente,realmente o cheiro estava muito forte, sabe Zé,estava insuportável falar a 
verdade,o cheiro, as condições estavam inadequadas.Para você ter uma ideia, a gente 
tem foto aqui, vídeo também, o lixo coletado desde o dia 25 estava armazenado 
juntamentecom omaterial de limpeza.  Este lixo ele é do pessoal que faz o programa 
Saúde em Casa, que cuida dos doentes e tem alguns que tem infecção grave, e neste 
Posto especificamente do Yoneda e mais alguns Postos, eles não têm aquele 
quartinho apropriado que tem no P.A., que tem no CSIII e no 18, que data vênia tá 
muito bem.Hoje nós fomos lá,o que é para se elogiar a gente elogia,lá temo quarto 
especificado local apropriado para ser guardado dessa maneira.Então para provar que 
não era nenhuma cilada e nada, fomos sexta-feira perguntamos para a enfermeira se 
ela tinha comunicado a Secretária de Saúde, pedimos para ela ligar e também 
comunicar a Vigilância Sanitária, e ela o fez e voltamos hoje para averiguar, demos 
tempo necessário né, porque a gente sabe que o material já estava...ehoje 
voltamos por volta das 10:30, 11:00 horas e para nossa surpresa se encontrava lá 
numa condição muito pior sabe professor Sérgio.”Vereador José Lares:“OPostinho lá 
Marcelo, o que vocês estão passando, é caso interdição, porque se não tem um quarto 
adequado para guardar, eu não sei de quando este Posto foi inaugurado lá,caso o 
prazo do atendimento teria que ir para cima, se está desde a gestão passada e não 
existe quarto para guardar esses recipientes.Eu acho que a gente tem que ir lá e 
pegar o nome desta enfermeira, foi a enfermeira que fez a denúncia?” Vereador 
Robério:“Não.”Vereador Marcelo:“No meu caso não é se houve erro ou não erro, o 
problema é a demanda e o local que ele está guardado, é inapropriado. A questão é 
que a gente está lidando com vida, uma pessoa chega lá de repente, o problema que 
ela busca saúde chega com uma dor de cabeça e ela sai de lá com uma embolia, uma 
trombose, entendeu.”Vereador José Lares:“Então, se não existe isso aí lá, eu acho 
que é caso interdição para este Posto, o que vocês estão pondo aí, eu não fui lá 
averiguar, mas a gente vai, nósquatro vamos averiguar e é caso de 
interdição.”Vereador Marcelo:“Eu acredito que é uma súplica que temos que fazer, 
não só ao Executivo,àSecretaria de Saúde, à Vigilância Sanitária, à ANVISA, a quem 
quer que seja, entendeu.Porque a gente está lidando com vidas, ali é um quadro de 
gestantes, a gente não está aqui para brincadeira e nem para ficar apontando o dedo 
Vereador base Vereador não, eu acredito que aqui a hora dea gente unir forças. Outra 
questão que a gente ouviu falar também e que eu pedi eu falei aqui, nem pense em 
um carro do Setor de Transporte ou de outro material que venha pegar esse material 
inapropriadamente e jogar no lixo por aí.A questão é, a crítica tem que ser pontual 
e construtiva e nesse caso a gente tem que se posicionar e fazer coro a essa denúncia 
do Robério e cobrar de quem de responsabilidade, apenas isso. A gente não pode 
ficar aqui nós nos acusamos e não procuramos uma solução.Obrigado pela aparte 
Nobre Vereador.”Vereador Robério:“Nobre Vereador José Lares veja bem, não teve 
enfermeira que fez a denúncia tá, até eu vou ser sincero, se fosse enfermeira até 
mesmo se fosse uma enfermeira que tivesse feito à denúncia, é uma denúncia 
anônima, eu não ia citar o nome desta funcionaria entendeu, mas foi uma denúncia 
anônima que não tem nada a ver com funcionário.Porque não sei se você sabe, mas 
hoje é dia de coleta. Se você chegasse lá hoje,se você chegasse hoje lá as 9:00 horas 
da manhã ou 10:00 horas, qualquer um, não é a Vossa Excelência, qualquer um dos 
Vereadores, tá lá os munícipes reclamando inclusive dos insetos que já estavam no 
teto, entendeu.Então não houve enfermeira não, tá, ok!Gostaria de aproveitar e te 
parabenizar por essa sua fala, que eu também acho, eu penso eu que teria sim que 
ser interditado.A interdição sim, mas interditando hoje um ProntoAtendimento seria 
muito mais prejuízo para os munícipes, porque era mais um Pronto Atendimento sem 
atender. Na realidade o que tem que fazer é resolver essa situação do lixo 
hospitalar,aí sim, o Posto com reforma, com espaço adequado para poder armazenar 



esse tipo de lixo, aí sim ficaria bom, sem fazer interdição, mas foi feliz na sua fala, 
porque também eu interditaria, mas acredito que não é o momento para o nosso 
município,pois os munícipes estão precisando de mais atendimento sim.” Vereador 
Fernando:“Em todas as Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, todas elas 
obrigatoriamente pela ANVISA, pelo Ministério da Saúde,elas têm que ter um local 
apropriado para se acomodar o lixo hospital. O local correto da forma de acordo com a 
ANVISA, então eu acredito que se aquela Unidade lá está credenciada junto ao 
Ministério da Saúde eu acredito que ela tenha um local apropriado para tal, tá certo.Só 
que o que me preocupa não é somente esta Unidade Hospitalar, porque se a empresa 
não está coletando naquela Unidade ela não está coletando em nenhuma 
Unidade, inclusive no próprio Pronto Atendimento. Aí volto a frisar, eu dei uma saída 
na fala do Vereador Robério, eu até peço desculpas, mas eu fui até a Secretaria para 
tentar ver se conseguia encontrar o Termo Aditivo da referida empresa.Eu não 
consegui, a grosso modo não consegui localizar, duas opções, ou se encontra aí ou a 
Prefeitura não encaminhou, então não posso acusar de que a Prefeitura não 
encaminhou o Termo Aditivo ainda, mas eu vou com mais calma assim que terminar a 
sessão procurar esse Termo Aditivo para ver a vigência do Termo Contratual, se 
foi  aditado por um ano ou não.Mas o que me preocupa não é somente essa Unidade, 
a denúncia anônima veio até a Vossa Excelência para essa Unidade, mas se não 
está coletando nesta Unidadeé sinal de que não está coletando na cidade inteira, ESF 
Jardim dos Eucaliptos, do Cruz das Almas, no próprio Pronto Atendimento, CS do 
Centro e também do Irohy.Muito obrigado.”Vereador Robério. Só pararesponder ao 
Nobre Vereador.Oque acontece realmente, são todas as Unidades.Não é só a 
Unidade do Jardim Yoneda não, são todas as unidades, inclusive fiscalizamos uma 
por uma.”Vereador Sergio. “Quando foifalado que foi procurado os Vereadores aqui na 
sexta-feira, eu estava na Casa na sexta-feira no período da tarde e eu não fui 
contactado, eu não sabia dessa denúncia, meu gabinete não foi informado, meu 
telefone não foi acionado,então ninguém me informou. Eu estou sabendo por boca dos 
Vereadores agora pela denúncia e é claro que eu vou acompanhar isso de perto, é 
óbvio de que como desde o início eu tenho colocado que vou lutar pela família 
Biritibana, eu sou o primeiro a estar nesse grupo que vai fiscalizar isso e vai colocar 
isso a limpo. Só que não dá para dizer:olha procuramos os vereadores da base!Eu 
estava nessa Casa até o último minuto.”Vereador Marcelo.“Eu até procurei oVereador 
Eduardo. Sérgio se você me deixar porqueeu tenho tentado ligar algumas vezes, você 
me deixa oseu número direto e qualquer coisa que eu vou fazer eu procuro o senhor, 
da próxima vez.”Vereador Sergio. “No último momento à tarde, a gente se encontrou, 
a gente se cumprimentou.”Vereador Marcelo.“A gente já estava voltando da 
denúncia.”Vereador Sergio. “Ainda sim, os Vereadores que aqui estavamnão 
comentou, houve uma denúncia, então talvez se houve sigilo ou não, eu não estou 
questionando isso, mas não fui informado do fato. Agora sim tenho conhecimento a 
partir deste momento e pode ter certeza que vai ter minha cobrança.”Vereador 
Marcelo. “Sergio, tanto não houve sigilo,que nós pedimos por que era com saúde e 
com saúde não se brinca.Nós pedimos para a enfermeira ligar para a Secretária 
daSaúde, nós pedimos para a enfermeira ligar para Vigilância Sanitária, porque com 
saúde não se brinca,nós não podíamos deixar o povo que estava lá correndo o risco 
de pegar uma infecção.A gente não pode ser oportunista neste ponto.”Vereador 
Sergio. “O que não podemos é simplesmente dizer que os Vereadores da base não 
estão sabendo.”Vereador Fernando. “Da minha parte Vereador Sérgio eu recebi a 
informação hoje, na sexta eu não estava presente e eu também não estava sabendo, 
eu não estava na Casa.”Vereador Marcelo. “Outra questão, que hoje de manhã eu 
não liguei para você porque a gente sabe que de manhã o senhor não pode ir, mas o 
Eduardo  estava querendoprocura-lo e a gente estava querendo levar, mas como a 



gente não conseguiu fomos nósVereadores entendeu.De manhã para o senhor parece 
que é complicado.”Vereador Sergio. “Eu estou na escola, mas se for algo de extrema 
urgência pode ter certeza que eu vou sair da escola e vou estar aqui, então é só avisar 
o Rodrigo, que é meu Assessor.”Vereador Marcelo. “Então é bom saber, é bom saber 
que a gente pode contar com o senhor para isso.”Vereador Robério. “Excelentíssimo 
Senhor Presidente,Nobres Vereadores, só que é igual eu falei,é meu primeiro 
mandato, agora eu sinceramente eu fiquei sem entender, eu fiquei sem entender 
Excelentíssimo Presidente. A primeira fala do Nobre Vereador, conforme tá registrado 
em ata, ele falou que fez uma reunião com a base, inclusive o Prefeito está ciente da 
situação.”Vereador Eduardo. “Não foi isso nãoVereador.”Vereador Robério. 
“Comoque vocês não estão sabendo da atual gravidade é grave.”Vereador Eduardo. 
“Isso é muito sérionós sabemos, agora o senhor colocar que fizemos reunião. Nós não 
fizemos reunião nós conversamos.”Vereador Robério. “A reuniãoque vocês fizeram foi 
só para falardo atraso de pagamento para a empresa?”Vereador Sergio. “Se houve 
reunião com o Prefeito, eu estava na escola e da escola vim até aqui. Eu não tive esta 
informação, se teve reunião dos Vereadores com o Prefeito eu não estavapresente,e, 
eu estou colocando que a partir deste momento sou mais um que vai cobrar que este 
serviço seja feito.”Vereador Robério. “É importantíssimo isso. Nobre Vereador eu 
agora entendi, a reunião que vocês fizeram foi para ver a falta de pagamento para a 
empresa, é isso.”Vereador Eduardo. “O senhoreu acho que está colocando palavras 
onde não devia, essa preocupação desse lixo hospitalar é uma preocupação dos 
treze, só para deixar bem claro isso aí tá. O que foi colocado aqui que eu e oVereador 
Luis tivemos uma conversa com o Prefeito de manhã, não foi feita nenhuma reunião, 
não tivemos reunião com os Vereadores tá.Então gostaria que fosse explicado 
direitinho, a gente sabe que está transmitido ao vivo, então aqui dá a entender que 
Vossa Excelência quer colocarassim, uma certa culpa na base.Então gostaria que o 
senhor fosse um pouco mais direto e falasse, porque não adianta, com respeito a 
Vossa Excelência e os demais Vereadores,não vamos jogar palavras ao vento. Quem 
aqui é contra, quem aqui é contra este lixo lá.Nós somos o primeiro a assinar se tiver 
alguma coisa errada. Nós não somos a favor disso Nobre 
Vereador.Obrigado.”Vereador Robério. Nobre Vereador, mas não foi isso que eu 
faleiquem falou foi a Vossa Excelência que teve uma reunião com o Prefeito,então 
você fez a reunião, você, o Prefeito e o Luis Passos.”Vereador Eduardo. “Não foi uma 
reunião Nobre Vereador.”Vereador Robério. “Foi uma conversa, que seja,foi para falar 
exatamente sobre esta empresa?”Vereador Eduardo. “Vereadorseja direto, por 
gentileza.”Vereador Robério. “Foi sobre esta empresa que inclusive o Nobre Vereador 
Fernando pediu a aparte.”Vereador Fernando. “Vereador Eduardo, eu entendo a 
preocupação de Vossa Excelência. Como Vossa Excelência colocou é uma 
preocupação, aqui não existe situação ou oposição, existe uma tentativa de 
solucionaro problema, por isso nós estamos discutindo o tema.Correto?Vossa 
Excelência tomou ciência dessa situação do lixo hospitalar quando?”Vereador 
Eduardo. “Nós visitamos algumas unidades com alguns colegas e até então este 
Vereador não constou nada irregular. Talvez o tempo que este Vereador foi não 
tivesse este problema e agora a pouco tentei falar com o pessoal da Prefeitura para 
mandar a resposta.”Vereador Fernando.“Sabe por que é estranho Vereador Eduardo, 

apesar de Vossa Excelência colocar que é interesse dos 13 (treze) e eu tenho certeza da 

boa intenção de Vossa Excelência, mas tanto Vossa Excelência quanto o Vereador Luis 

Passos conversou com o Prefeito sobre a situação de manhã e não trouxe a tona nesta 

Casa, precisou o Vereador da oposição o Vereador Robério colocar o assunto em pauta, 

então quer dizer, ah não vamos colocar isso porque não é interessante discutir.Eu acho 

que uma situação gravíssima dessa, tanto Vossa Excelência quanto o Vereador 

LuisPassos, que está ausente na sessão,poderia simplesmente colocar na fala, como o 



Luis Passos utilizou a fala, da mesma forma que ele veio fazer a defesa do Prefeito 

dizendo aqui do Nirvana, ele poderia ter dito que conversou com o senhor Prefeito sobre 

o lixo hospitalar e coisa que não fez. Então uma coisa eu sei, da boa intenção de Vossa 

Excelência, mas nós não podemos aqui nos refutarmos em demonstrarmos no plenário 

para os colegas e abrir esta discussão do lixo hospitalar. Parabéns Vereador Robério 

pela colocação do assunto em pauta. Obrigado.”Vereador Robério. “Que fique bem 

claro aqui, que eu não estou aquipara jogar as palavras em vento não, muito pelo 

contrário, como todos dizem, são 13 (treze) Vereadores e precisa os 13 (treze) para 

trabalhar para o município. Como o senhor e o Nobre Vereador Luis Passos teve uma, 

os dois, teve uma conversa com o Prefeito e não expos a situação,então não é que eu 

estou querendo colocar as palavras ao vento não, porque a população está 

vendoisso.Aquele Posto do Jardim Yoneda merece atenção, assim como também as 

outras Unidades, então a denúncia foi tida e nós fomos fiscalizar.Poderia ir os 13 (treze) 

Vereadores fiscalizar, não teria problema nenhum, mas hoje a minha indignação é essa, 

é a saúde pública, é o povo Biritibano que não merece isso.Muito obrigado a todos e 

uma boa tarde.”10. VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO:“Agradeço e dispenso 

o uso da palavra.”Não havendo mais inscritos para o uso da palavra o senhor 
Presidente diz: Esta questão que o Nobre Vereador Robério levantou é gravíssima, a 
maneira de como lidar com a saúde deve ser largada. O que apenas a gente fica muito 
chateado, muito chateado mesmo, eu gostaria que vocês pudessem me ouvir e levar 
isso no coração de vocês é o Prefeito mandar, não acredito que é o Prefeito às vezes, 
mandar um Projeto, Professor Sergio, Vereador José Lares, Eduardo, Waltinho pra 
todos aqui, é o Prefeito mandar um Projeto de Gratificação Natalina para os 
Secretários, Décimo Terceiro e de repente estar sem grana, eu acho, se for isso o 
caso, para estar contratando, com a dificuldade da coletora de lixo. Isso me deixa 
extremamente chateado. Eu estou para falar para vocês e não estou mentindo, nós 
não fomos oportunistas, fomos na sexta-feira justamente para dar tempo e prazo para 
que, tudo o que a gente vai fazer hoje é a oposição sabe Professor. Falei ainda para o 
Robério, vamos dar uma chance, vamos pedir para a Camila que é a enfermeira que 
cuida lá ligar para a Secretária, e, ela ligou para a Secretária e outra moça ligou para a 
Vigilância. Ah! Vamos tomar providências. O problema se existia na gestão passada, 
de não ter local apropriado, também estava errado, não havia chegado denúncia e 
eu não era Presidente também. Chegou pra ele e falou vamos tomar providências, eu 
não prevarico,a questão é essa. O problema é o prazo de três semanas, o cheiro, a 
condição de estar infectando lá pessoas estamos lidando com vidas, esse é o primeiro 
ponto. O segundo ponto é o descaso, se sou eu o Secretário da Saúde ou da 
Vigilância Sanitária, como o José Lares falou ali, eu vou lá e mando todo mundo sair 
de dentro, com todo respeito. Porque se você entra com uma dor de cabeça, como 
falei, sai de lá com uma pneumonia. É hora disso sim gente de dar atenção. Com todo 
o respeito, se depender de mim, esse Projeto de gratificação, o Prefeito tem, o que eu 
estou implorando aqui é para o Prefeito contratar, seja por Termo Aditivo. A gente fala 
aqui e sabe a sinceridade, mas às vezes fica até difícil de defender e financiar o cara. 
Por que os treze não concordam com este tipo, não cabe à gente, o cidadão está lá. 
Não sei se recolheram eu pedi pelo amor de Deus para não deixar o pessoal recolher, 
porque de repente vão jogar no lixão, vai poluir rios, vai ser pior ainda a emenda do 
que o soneto. Então gostaria de pedir de coração para a gente implorar para o 
Prefeito, Secretário de Saúde, Pessoal da Vigilância Sanitária abrir os olhos para isso 
dai e não dormir hoje. Porque hoje eu estou gripado de sexta-feira, lá eu entrei e 
passei mal. Se quiser sair daqui e ir até lá eu vou acompanhar de coração para vocês 
verem que a situação é grave, a gente não está sendo oportunista. Fomos lá na sexta 
e hoje às 10:30 e deixo claro para vocês, que a saúde tem que ser prioridade. A saúde 



da gente e a educação tem que ser prioridade. O caso Yoneda especifico e pontual 
porque está junto com o material de higiene, em frente de uma cozinha. O caso do 
jardim dos Eucaliptos e Cruz das Almas que não tem um local próprio. O Posto 
doIrohy acabou de ser reformado, está excelente, está limpo, está muito bom, está 
eficaz, a gente também sabe elogiar quando merece elogios. CSIII está numa 
condição boa, mas a maneira que eu gostaria que vocês vissem com seus próprios 
olhos a maneira que está o Jardim Yoneda. Eu estou com a minha saúde, eu não 
tomei chuva nem nada e eu sai de lá com uma dor de cabeça, vocês podem ver que 
estou com minha voz e rezo a Deus para não ser cometido de nada pior . Gostaria de 
comunicar a todos que na quarta-feira é feriado, dia 15, e na segunda-feira também, 
dia da Consciência Negra e que a próxima sessão é terça-feira, onde será entregue o 
relatório, segundo o Presidente começara as 8:00 horas da manhã e estejam 
presentes, vai ser lido o relatório. Peço a vocês que quiserem dar um pulo lá para ver 
a condição eu estou à disposição. Peço gentilmente que o nosso Prefeito contrate em 
caráter urgente de emergência. Por favor, aqui não é base e não base, é quando você 
e o Vereador Luis faz a defesa, vocês dão material para a gente questionar, isso é 
inegável, a gente foi lá e podem ter certeza Sergio, Paulinho, Zé Lares e Eduardo 
quando a gente for a algum lugar que eu souber alguma coisa como o Robério a mim 
chegou eu vou acionar vocês, é dever da gente e todos aqui e peço o mesmo para 
vocês também que quando forem convidados acionarem os Vereadores e trabalharem 
em unidade a gente aqui.Boa semana, bom feriado a todos.Não havendo mais nada a 
tratar o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. Esta ata lida e 
achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 13 de novembro de 2.017.  
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