
1 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018.  

 

Aos vinte dias do mês de novembro de 2018, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador LOURIVAL 

BISPO DE MATOS e com as presenças dos Vereadores Eduardo Melo, 

Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, Juniel da 

Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo 

Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, 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 Vereador Fernando José Gonçalves que este o auxiliasse na 

Primeira Secretaria e procedesse a chamada nominal dos senhores 

Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 

presentes, apostas às fls. 84 do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara.O Presidente deu por iniciado os 

trabalhos da presente Sessão Ordinária. 1. O senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 12 

de Novembro de 2018. O Nobre Vereador Robério de Almeida Silva requereu 

a dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento 

verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.O Presidente solicita a leitura do Ofício nº. 167/2018. 2.Leitura 

do Ofício n.º 171/2018 - SMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM – encaminha os Atos Administrativos: *Portaria n° 563 ao 572/2018 e 

574/2018; *Contrato n° 035, 037 e 038/2018; *Lei n°1.839 e 1.840/2018; 

*Decreto nº 3.372/2018.3. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 08 de Novembro 

de 2018. O Nobre Vereador Fernando José Gonçalves requereu a dispensa 

da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do 

Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.Terminado o Expediente,passou-se às Indicações. O 

Presidente solicitou a leitura das Indicações de nº 172 a 173/2018. 1. Indicação 

nº 172/2018, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda à Secretaria 

competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 

Rua Otávio da Silva, Bairro Cruz das Almas, em toda sua extensão, nessa 

cidade. Esta indicação reitera a indicação n° 067/2018 e 090/2018. 2.Indicação 

nº 173/2018, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri,para que interceda à Secretaria 

competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 
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Rua Alameda dos Girassóis, Alameda das Primaveras, Loteamento Tico City, 

nessa cidade, em toda sua extensão.Esta indicação reitera a indicação n° 

093/2017 e 038, 64 e 91/2018. Terminadas as Indicações, passou-se aos 

Projetos em Deliberação. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Sr. Presidente, requeiro que seja incluso o Projeto de Resolução nº 

12/2018.”. O Presidente acata o pedido do Nobre Vereador e o coloca em 

deliberação. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “Solicito que seja colocado – e aproveitar que o nobre membro da 

Comissão Processante faz o papel de Primeiro Secretário hoje, o parecer da 

Comissão Processante que investiga infração político-administrativa do 

prefeito, pra que também dê anuência, ciência ao Plenário; e coloque também 

em votação o prosseguimento ou não.”. O Presidente solicita a leitura do 

Projeto de Resolução nº 012/2018. AUTORIA DA MESA DIRETIVA.1. Projeto 

de Resolução nº 012/2018: dispõe sobre a autorização para aquisição de 

cestas de natal aos servidores públicos da Câmara Municipal de Biritiba Mirim 

e dá outras providências. Terminados os Projetos em Deliberação, o Primeiro 

Secretário fez a leitura do Parecer da Comissão Processante – Protocolo nº 

842, de 20 de Novembro de 2018, que investiga possíveis infrações político-

administrativas do ex-Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar. Após a leitura o 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Solicito que 

seja colocado em votação o prosseguimento ou não, tendo em vista o parecer 

da comissão.”. A pedido do Presidente, o Primeiro Secretário faz a chamada 

para votação nominal: Eduardo Melo [abstém-se], Fernando José Gonçalves 

[favorável], Jorge Mishima [favorável], José Rodrigues Lares [abstém-se],Juniel 

da Costa Camilo [favorável], Leonardo Venâncio Molina [favorável], Marcelo 

Batista de Miranda Melo [favorável], Paulo Rogério dos Santos [abstém-se], 

Robério de Almeida Silva [favorável], Sergio de Paula Franco[favorável] e 

Walter Machado de Almeida [favorável].O Presidente Lourival Bispo de Matos 

solicita que o vice-presidente Robério de Almeida Silva assuma a Presidência 

para que possa proferir seu voto: Lourival Bispo de Matos [favorável].O 

Primeiro Secretário constata o resultado da votação como: nove Vereadores 

votaram „favorável‟ ao parecer da comissão, enquanto três Vereadores 

abstiveram-se de votar. APROVADO.O Vereador Robério de Almeida Silva 

solicita pela ordem: “Sr. Presidente, como foi colocado na Ordem do Dia o 

Projeto de Resolução de nº 012 de 2018, eu gostaria também que fosse 

colocado na Ordem do Dia o Parecer das Comissões.”. O Vereador Fernando 

José Gonçalvessolicita pela ordem: “Foi deliberado, então, pra incluir na 

Ordem do Dia, não é isso?”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita 

pela ordem: “Isso. Foi deliberado e colocado na Ordem do Dia.”.O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito, se for incluso na 

Ordem do Dia, solicitamos a suspensão da Sessão por dez minutos para que 
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as comissões possam dar o parecer.”. O Presidente, então, suspende a 

Sessão para análise do projeto por parte das comissões permanentes. ORDEM 

DO DIA:Retornando, o Presidente solicita que faça a chamada nominal dos 

Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O 

Presidente solicitou a leitura do Parecer das Comissões. 1.Parecer Conjunto 

das Comissões Permanentes e Parecer Jurídico ao Projeto de Resolução nº 

012/2018, que deram por FAVORÁVEL o Projeto. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem:“Antes da votação do Parecer, solicito de vossa 

excelência a votação pelo Plenário do requerimento do Vereador Robério para 

a inclusão na Ordem do Dia.”. Acatando o pedido, o Presidente coloca em 

votação o Requerimento verbal do Vereador Robério de Almeida Silva. 

APROVADO. Em seguida, o Presidente coloca em discussão e votação o 

Parecer das Comissões ao Projeto de Resolução nº 012/2018. O Vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu gostaria de parabenizar a Mesa 

Diretiva na pessoa do Sr. Presidente Lourival Bispo de Matos por essa 

iniciativa. Havendo legalidade, parabéns a vossa excelência e à Mesa Diretiva. 

Muito obrigado.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Solicito votação nominal.”. O Presidente acata o pedido do Vereador e é feita a 

chamada para votação nominal: Eduardo Melo [favorável], Fernando José 

Gonçalves [favorável], Jorge Mishima [favorável], José Rodrigues Lares 

[favorável],Juniel da Costa Camilo [favorável], Leonardo Venâncio Molina 

[favorável], Marcelo Batista de Miranda Melo [favorável], Paulo Rogério dos 

Santos [favorável], Robério de Almeida Silva [favorável], Sergio de Paula 

Franco [favorável] e Walter Machado de Almeida [favorável].O Presidente 

Lourival Bispo de Matos solicita que o vice-presidente Robério de Almeida 

Silva assuma a Presidência para que possa proferir seu voto: Lourival Bispo de 

Matos [favorável].APROVADO. O Vereador Walter Machado de Almeida 

solicita pela ordem: “Eu queria pedir a permissão pro Sr. pra me ausentar da 

Sessão, que eu quero visitar meus familiares que tiveram acidente ontem.”. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 272 a 

277/2018.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 

1.Em única discussão e votação o Requerimento nº 272/2018: Requer ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 

Departamento de Obras, a construção de três redutores de velocidade do tipo 

„lombada‟ na Avenida Joaquim Maia, no Bairro Pomar do Carmo, sendo que as 

construções dessas lombadas sejam nos respectivos locais: em frente à 

residência do Sr. Costela, em frente à chácara Nossa Senhora Aparecida, nº 

80, próximo à residência da família Maia. APROVADO.Este Requerimento 

reitera o de nº 19/2013, 124/2013, 89/2014, 212/2015, 105/2016, 81/2017, 

228/2016, 208/2017, 262/2017, 306/2017, 337/2017, 16/2018, 65/2018, 

123/2018, 230/2018 e as Indicações 113/2016, 171/2016. APROVADO. O 
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Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Não havendo matéria a ser 

discutida como projetos de lei, solicito a vossa excelência a sua compreensão 

para a minha retirada do Plenário. Muito obrigado.”. O Presidente concede ao 

Vereador sua retirada do Plenário. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 2.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 273/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja 

reformado o parquinho localizado no Centro Esportivo Municipal de Biritiba 

Mirim José de Oliva Melo.Este Requerimento reitera o de nº 014/2017, 

342/2017 e 019/2018. APROVADO. 3.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 274/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja feita a 

compra e disponibilizado material esportivo para o projeto Biritiba Paraolímpico. 

Este Requerimento reitera o de nº 190/2018. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Pra discussão do requerimento, apenas pra 

podermos explanar sobre esse requerimento do Vereador Robério, gostaria de 

parabenizar o Vereador Robério, um eterno defensor, principalmente da causa 

esportiva no nosso município. O projeto paraolímpico, e aí depois eu gostaria 

até que o Vereador Robério especificasse um pouco mais, o projeto 

paraolímpico, ele tem uma subvenção de uma empresa hoje; eu não sei se é 

ainda a empresa IBAR ou se é a JSL que faz o financiamento. Eu sei que tem 

um custeio que é repassado aos atletas. Eu só não sei o que... Além do custeio 

aos atletas, que é uma bolsa, né? É uma bolsa financeira mensal que os 

atletas recebem, não é isso, Vereador Robério? E eu não sei se também, além 

desse custeio, se existe algum também subsídio que possa para aquisição de 

material. Até porque eu gostaria de saber do Vereador Robério pra que a gente 

possa ter um parâmetro, porque aqui o que eu entendi do requerimento de 

vossa excelência é de que a Prefeitura faça a aquisição dos equipamentos, né? 

Desse material. Mas esse subsídio, esse patrocínio da empresa, além da bolsa 

financeira que os atletas recebem, também contempla a aquisição de materiais 

ou isso seria utilizado em recurso público?”. O Vereador Robério de Almeida 

Silva solicita pela ordem: “Só pra esclarecimento pro nobre Vereador. Esse 

projeto paraolímpico, ele é subsidiado pela empresa... Pelo grupo JSL, certo? A 

JSL tem uma parceria com a Prefeitura para que a Prefeitura ceda o espaço e 

os atletas, todos eles com o seu CID, mas o subsídio, quem faz é a JSL para 

os atletas. Então o equipamento pra eles poder tá fazendo as atividades dele é 

exclusivo da Prefeitura. Então não tem esse repasse pra comprar o material 

esportivo que eles necessitam.”. O Vereador Fernando José Gonçalves 

responde: “Eu agradeço pelo esclarecimento, Vereador. 

Obrigado.”.APROVADO.4.Em única discussão e votação o Requerimento nº 

275/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 
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interceda junto ao departamento competente para que seja feito o 

recapeamento asfáltico na Rua Geraldo da Conceição entre o nº 260 até o 

ponto final, e na Rua José Servulo da Costa, nº 12 até o número 31, no Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

WALTER MACHADO DE ALMEIDA E ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 5.Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 276/2018: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao órgão competente 

para que possa ser passada a máquina motoniveladora na Estrada Santa 

Catarina e Nirvana; e que, se possível, seja feito o cascalhamento das 

mesmas. APROVADO. 6.Em única discussão e votação o Requerimento nº 

277/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente para que possa ser feito a cobertura do 

ponto de ônibus que fica localizado em frente à oficina do Sérgio, no Bairro 

Nirvana. APROVADO. O Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a 

chamada dos Vereadores inscritos para o uso da Tribuna.O primeiro Vereador 

inscrito é o Vereador Fernando José Gonçalves que, com a palavra, diz: “Sr. 

Presidente, membros da Mesa, Nobres Vereadores, à imprensa, a todos 

presentes: uma boa tarde!Gostaria de agradecer antecipadamente ao vereador 

Leonardo por ter cedido seu tempo. Sr. Presidente, a algumas Sessões atrás, 

aum tempo atrás, a uns dois meses atrás, nós apresentamos requerimento 

nessa Casa de Leis sobre a manutenção dos pontos de ônibus na rodovia 

Alfredo Rolim de Moura. E por esses dias, passando pela rodovia, eu tenho 

percebido que a empresa Radial tem feito, tem realizado a manutenção dos 

pontos de ônibus, que era um clamor principalmente da população que utiliza 

esses pontos, que estavam todos deteriorados né, e eu gostaria de agradecer, 

em nome do Legislativo, a empresa Radial por estar colaborando com a 

Prefeitura. Na realidade, ela está também fazendo uma retribuição do que ela 

arrecada no município, né? Então eu espero que ela não faz somente essa 

recuperação dos pontos de ônibus; nós temos que, como Legislativo, 

tentarmos intermediar junto com a empresa Radial, para que ela possa, não 

nesses padrões da qual ela está reformando, que foram das administrações 

anteriores, mas que seja pelo menos aqueles pontos padrão MTU; que ela 

possa instalar em alguns pontos da rodovia, principalmente. Porque no 

município de Salesópolis, ela chegou a fazer algumas instalações desse 

ponto,e porque não em Biritiba? Então, ela tá fazendo a recuperação e agora 

vamos tentar fazer um trabalho junto à empresa ATT Transportes do Alto Tietê 

para que a gente possa... Para que a gente possa conquistar mais ainda 

unidades de ponto de ônibus no nosso município. Sr. Presidente, apesar de 

ontem ter sido antecipado, né,o ponto facultativo pra data de ontem, e aí eu 

vejo algumas situações em redes sociais que, às vezes, até desanima: as 

pessoas fazendo apontamento de que “Ah, a Câmara está fechada”,“a 
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Prefeitura está fechada”, como se fosse um ato dessa atual administração. E 

isso aí foi decretado já no começo do ano; a lei que trata-se do Dia da 

Consciência, Comemoração da Consciência Negra, isso aí já foi na gestão 

anterior dessa Casa Legislativa, um projeto do vereador Valdivino; e 

simplesmente nós cumprimos o calendário. Mas tem algumas pessoas que 

preferem fazer um certo sensacionalismo, né, dizendo que Vereador não 

trabalha e tudo mais. Então, pra essa imprensa, parte dessa empresa que 

colocou isso, vou dar uma resposta curta e grossa: enquanto estava fazendo 

matéria aqui na porta da Câmara dizendo:“Vereador não trabalhava”, eu estava 

ontem com a Secretária de Saúde reunida com técnicos do Ministério da 

Saúde. Portanto, hoje é feriado, estamos aqui, mas como foi antecipado, ontem 

poderíamos ter tido nosso dito dia de folga, mas ontem, mesmo sendo ponto 

facultativo na cidade, esse Vereador estava trabalhando. Esse Vereador estava 

reunido com membros do Ministério da Saúde discutindo o MAC, que é uma 

discussão que nós iniciamos ontem e depois, com mais tempo, amadurecendo-

se a ideia, eu trarei para a Casa Legislativa o andamento deste processo. Hoje 

Biritiba Mirim recebe 136 mil do MAC. O que é „MAC‟? É Média e Alta 

Complexidade, tá certo? Apesar de nós não termos aqui o pronto-atendimento 

de alta complexidade, mas nós recebemos algumas situações de alta 

complexidade, né? Não fazemos, por exemplo, grandes cirurgias, não fazemos 

algumas situações, mas nós temos um recurso que é a manutenção do pronto-

atendimento E hoje nós gastamos aí entorno, pelo contrato atual, em torno de 

450 mil com a manutenção do pronto-atendimento; isso caiu de um milhão e 70 

que tava com a INTS; de 490 que tava com a São Miguel Arcanjo, pra 450 

agora com essa nova empresa. Eu me recordo o nome agora. Porém ainda 

têm algumas deficiências que precisam ser ajustadas, por exemplo a questão 

do medicamento. Eu até comentei isso de deixar o medicamento para a 

Prefeitura comprar, é preferível embutir no contrato o fornecimento de 

medicamento pela empresa, porque a empresa consegue comprar o 

medicamento de imediato; a Prefeitura, não; ela tem todo um processo lento, 

um processo licitatório. Mas, assim, foi feito esse contrato com essa empresa 

emergencialmente e, no chamamento público, que tá sendo elaborado, que 

provavelmente sai agora em Janeiro, a tendência da Prefeitura é regularizar 

isso, já colocando, inclusive, com o fornecimento de medicamento. Mas ontem 

nós estávamos discutindo justamente sobre o MAC, sobre o recurso do MAC 

da média e alta complexidade. E lá foi detectado pelos técnicos do Ministério 

da Saúde que nós recebemos 136 mil reais por mês pra ponto-atendimento e 

nossa despesa é de 500 a 450 mil hoje. Então lá nós estamos discutindo 

justamente o quê? Segundo os técnicos do Ministério da Saúde, a proporção 

do MAC é a média de um milhão para cada 50 mil habitantes. Essa é a 

proporção que o Ministério da Saúde tem a nível Brasil. Só que é claro, cada 
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um tem uma realidade. Por exemplo, nós aqui no Sudeste, em São Paulo, nós 

temos o atendimento de alta complexidade aqui em Mogi das Cruzes, no Santa 

Marcelina de Itaquá, de Itaquera, nós temos a Santa Casa de Mogi, né? Nós 

temos São Paulo, capital que, apesar de 70 e poucos quilômetros, mas tá 

próximo. É diferente, por exemplo, lá do Amazonas, que o cidadão vai fazer um 

hemograma, ele sai da cidade dele, pega o barco, vai dois dias para fazer um 

exame de hemograma para depois voltar, né? Mas a per capita dá mais ou 

menos isso. Aí dentro dos cálculos aproximados, é claro que, com todo o 

levantamento técnico que a Prefeitura terá que fazer junto à Secretaria de 

Saúde, encaminhar esses dados para o Ministério; nós temos um potencial de 

transferência de recursos do Governo Federal de até 650 mil reais. Os técnicos 

do Ministério da Saúde pediram 90 dias pra que a gente possa fazer todo esse 

levantamento, desde a consulta da média complexidade, da alta complexidade, 

todos esses levantamentos, todos, todos, sem exceção. Das necessidades, 

das pactuações que nós temos; por exemplo, nós não realizamos, por 

exemplo, um ultrassom no município, eco Doppler; nós pactuamos com Mogi 

das Cruzes ou com Itaquá. Aí o que acontece? O porquê que cai para 156 mil? 

Vou dar um exemplo: nós temos recurso para um exame de eco Doppler. Aí só 

que Biritiba não faz, quem faz é Itaquá. Esse recurso, ele não fica em Biritiba, 

ele fica na cidade que realiza o exame, tá certo? A cidade que realiza o exame 

é que recebe esse recurso. Então nós vamos tentar reestruturar essa questão 

da rede de saúde para que a gente possa, dentro, inclusive das pactuações 

que estão sendo feitas com os outros municípios, a gente possa atender aqui e 

aumentar a previsão do MAC - Média e Alta Complexidade. Se nós 

conseguirmos, senão 650 mil, mas conseguirmos pelo menos os 500 mil, nós 

conseguiremos, pelo menos, suprir uma grande demanda de recursos 

financeiros que é utilizado o recurso próprio para pagar a entidade que 

administra o PA. Porque hoje a Prefeitura recebe 150 e tira 300 do bolso para 

pagar, tá certo? Então o que acontece? Se nós conseguirmos reestruturar isso 

- e isso nós demos início ontem com os técnicos do Ministério da Saúde - para 

que a gente possa levantar esses recursos. Então, por exemplo, nós temos 

fisioterapia, um exemplo, nós temos pactuado com Salesópolis- vou dar um 

exemplo, tá? Salesópolis, a fisioterapia. Às vezes, a fisioterapia, vem uma 

pessoa de Salesópolis fazer uma fisioterapia em Biritiba. É Biritiba que recebe 

o recurso de Salesópolis. Aí Biritiba faz um exame em Mogi, na Santa Casa em 

Mogi, que é a nossa referência, por exemplo, em ortopedia. É Mogi que recebe 

o recurso pactuado que seria de Biritiba. Então toda essa reestruturação vai 

demandar em torno de 90 a 100 dias para que a gente possa reestruturar isso. 

Os técnicos deixaram bastante claro que agora, com a virada de governo, né, o 

governo Bolsonaro não sabe como será o novo ministro da saúde, quem será 

também, mas eles, como são funcionários de carreira, de carreira do ministério, 
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existe essa possibilidade da parte técnica absorver, independente de quem 

seja o ministro. Só que, para isso, existe alguns... Alguns escalonamentos. 

Primeiro ponto que nós temos que ter: nosso Conselho Municipal de Saúde. O 

Conselho Municipal de Saúde nosso está esfacelado. Debandou todos. Nós 

temos que reestruturar o nosso Conselho Municipal de Saúde com urgência. E 

a Secretária de Saúde ontem me posicionou de que ela já está chamando uma 

reunião extraordinária para reestruturar o Conselho Municipal de Saúde. Aliás, 

não é só o Conselho Municipal de Saúde, tem um monte de conselho aí que tá 

totalmente sem membros, porque ninguém queria... lá atrás, ninguém queria 

estar assinando ou abonando o que o Poder Executivo tava fazendo, que essa 

é a função do Conselho: fiscalizar e abonar ou questionar. E teve muitos que 

preferiram desistir. Então o Conselho de Saúde foi um dos. O Conselho de 

Saúde aqui é que fiscalizava, inclusive, os contratos da Saúde. Inclusive, na 

questão da INTS, membros do Conselho colocaram aqui em depoimento na 

CEI. Então esse seria o primeiro passo: nós reestruturarmos o Conselho 

Municipal de Saúde, que é o órgão fiscalizador. O segundo passo seria 

aprovarmos um plano de trabalho junto ao Conselho Estadual de Saúde. Nós 

temos agora em Janeiro, dia 21 de Janeiro, a próxima reunião do Conselho 

Estadual de Saúde. Ele se reúne a cada dois meses. Então nós vamos tentar 

ver se até o dia 21 de Janeiro a gente já esteja com o nosso conselho 

reestruturado, com o projeto elaborado para que seja aprovado no Conselho 

Municipal de Saúde do município e no Conselho Municipal de Saúde do 

Estado, tá? Então volto a afirmar: às vezes as pessoas falam “ponto facultativo, 

Vereador não tá trabalhando”; pelo menos esse Vereador estava. Eu não 

respondo pelos demais, mas esse Vereador estava. Esse Vereador estava. 

Além da reunião com o Ministério da Saúde,com os técnicos do Ministério da 

Saúde e com a Secretaria de Saúde, ainda tivemos discussões ainda sobre a 

questão do andamento da Comissão Processante.Então eu acho que, assim, 

quer se fazer matéria? Se faça. Se faça matéria, mas procure se informar o que 

o vereador está fazendo para depois não ser colocado de uma forma que não 

condiz com a realidade. Numa outra situação, senhor Presidente, nobres 

vereadores, a Prefeitura... Já houve essa licitação e a Prefeitura está pra dar 

início nas obras do trecho do Nirvana, Nirvana 2, né, Vereador Robério? 

Nirvana 2; já está licitando o trecho 1 e provavelmente, na próxima segunda-

feira, a Prefeitura dará a ordem de serviço ou já deu a ordem de serviço e está 

iniciando a pavimentação da Avenida Brasil. Ali... Para quem... Caminho do 

vereador Juniel, ali no Castellano. Essa obra já tinha sido licitada, estava 

faltando alguns ajustes, foi feito esses ajustes e aí será provavelmente, na 

próxima semana, dará início na formação da Secretaria de Obras. E eu tenho 

discutido aqui, senhor Presidente, sobre a questão da CEI, das Comissões da 

Merenda, e depois, Vereador Sérgio, gostaria de sentar com vossa excelência 
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pra que vossa excelência, por ser mais especificamente da área da educação, 

para que a gente possa discutir alguns pontos sobre essa questão da CEI. Eu, 

provavelmente na próxima Sessão, irei entrar com requerimento solicitando 

isso, né, porque, como eu disse, hoje está se faltando merenda, mas tem-se 

buscado algumas informações e algumas informações, infelizmente, estão 

preocupantes. Eu não vou fazer nenhum tipo de denúncia premeditada, porque 

eu prefiro discutir com vossa excelência aqui depois e com os demais pares, 

para que a gente possa colocar isso por escrito, tá? Das denúncias que vão ser 

apontadas, o porquê dos conselhos não fiscalizaram, o porquê os conselhos 

foram extintos, o porquê membros do conselho se omitiram, o porquê que a 

merenda, ao invés de ter ido para o aluno foi para outra finalidade. Então nós 

vamos sentar com calma e discutirmos isso, se vossa excelência tiver um 

tempo após a Sessão, eu gostaria de conversar com vossa excelência sobre 

isso.”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Pela ordem: 

“Não, com certeza! Vamos discutir, sim, vamos tratar desse assunto que é de 

extrema importância.”.O Vereador Fernando José Gonçalves responde: “Eu 

agradeço, Vereador Sergio. Então, senhor Presidente, só para finalizar: é muito 

importante essa questão da saúde, eu acho que vai ser um marco que a gente 

vai conseguir captar recursos para não só para a alta complexidade, mas 

também para os atendimentos de solucionar os problemas que ocorrem na 

questão de obras; nós discutimos ontem com os técnicos do ministério a 

questão da Academia da Saúde, que está parada muitos anos, de que forma... 

Faltam 20% dos recursos pro governo federal repassar e 10% para acabar a 

obra. A Secretaria entende que lá não deva ser uma Secretaria, um Centro de 

Referência, uma Academia do Idoso, mas sim o Centro de Atendimento 

psicossocial pra que saia lá de onde tá esses pontos alugados, para que faça 

um atendimento digno aos pacientes que necessitam de atendimento de 

psicólogo, de psiquiatra; e lá se transformasse nesse Centro de Atendimento 

Psicossocial.Só que, segundo os técnicos, seria interessante nós terminarmos 

a academia, mesmo que seja com recursos próprios; terminarmos, que falta 

10% para acabar; o governo federal repassaria esse restante depois de 

encerrado o término, tá certo? E aí, sim, depois disso, nós mudaríamos o 

objeto. Então um projeto um pouco mais pra frente, mas com certeza, ali se 

tornaria um centro de referência pra definitivamente nós termos um centro de 

referência de atendimento psicossocial. Muito obrigado, Sr. Presidente! 

Obrigado, vereadores”. E não havendo mais oradores inscritos para o uso da 

Tribuna, o Presidente Lourival Bispo de Matos faz suas considerações finais: 

“Nesse momento, eu quero agradecer realmente a todos os vereadores que 

realmente aprovaram esse projeto de resolução 012 que, na minha opinião, é 

de muita importância para o nosso funcionário.Porque nossos funcionários 

trabalham aqui o ano inteiro, realmente. É com que nós podemos agradecer a 
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eles, realmente,é isso; é da gente poder favorecer realmente, nem que seja 

uma cesta natalina a cada ano,porque essa Casa nunca, realmente, talvez não 

teve condições de oferecer essa cesta natalina para eles, com sua família. 

Mas, graças a Deus, no dia de hoje, esse vereador, conversando realmente 

com a nossa direção e achamos condições de realmente poder oferecer aos 

funcionários essa cesta natalina. Então só quero agradecer a todos, esses que 

realmente aprovaram esse projeto de resolução. E pode deixar que... Como se 

diz?O ano que vem tá aqui já eleito o novo Presidente da Casa e tenho certeza 

que ele deve dar essa continuidade a esse projeto, porque, gente é o ano 

inteiro que eles trabalham! E acho que são merecedor desse presente. Então 

eu só quero agradecer a todos vereadores que realmente votaram afavor. 

Agradecer a imprensa, agradecer os seus presentes e terminada a Ordem do 

Dia, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e declaro 

encerrada a presente Sessão Ordinária do dia 20 de novembro de 2018. Muito 

obrigado a todos e que Deus abençoe!”. Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 20 de Novembro de 2018. 
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