
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2020.  

 

Aos vinte e nove dias do mês de Junho de 2020, às quinze horas, no Plenário 

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

DE ALMEIDA SILVA e com as presenças dos Vereadores Fernando José 

Gonçalves, Jorge Mishima, Juniel da Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, 

Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, Reinaldo Pereira 

Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco, Valter Antônio de 

Miranda, Walter Machado de Almeida e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, 

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 Secretário, Lourival Bispo de Matos, 

que procedesse a chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, 

cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 52 do 

Livro nº. 15, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da 

Câmara. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Apenas para justificar, 

o Nobre Vereador Fábio Rogerio Barbosa, ele não veio, ele está de atestado por 

sete dias por motivo de doença - apenas para que fique registrado nessa Casa.”. 

1. O senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente Leonardo Venâncio Molina 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 22 de junho de 2020. 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. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura do Ofício nº 031/2020 e do Ofício Especial. 2. Ofício nº 031/2020 – Biritiba-

Prev – Assunto: encaminha Balancete financeiro da Receita e Despesa do 

Instituto referente ao mês de maio de 2020. 3. Ofício Especial da Prefeitura 

Municipal – Assunto: Retirada do Projeto de Lei protocolado sob o nº 402 de 26 

de junho de 2020. O Sr. Presidente solicita à diretoria que encaminhe cópia dos 

ofícios a todos os vereadores, e solicita que o Vereador Jorge Mishima 

componha a Mesa Diretora como Primeiro Secretário. Terminado o Expediente, 

passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura da Indicação nº 

74/2020. 1. Indicação nº 074/2020, de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo 

de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que determine ao 

Departamento Competente que seja feita a manutenção do tipo roçagem dos 

acostamentos da Avenida dos Caquizeiros, em toda a sua extensão. Esta 

Indicação reitera a Indicação de número 061/2020. Terminadas as Indicações, 

passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos 

Requerimentos nº 125 ao 130/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO. 1. Em única discussão e votação o  



 

 

 

 

Requerimento nº 125/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

interceda junto ao Órgão Competente a fim de que seja feita a revisão do 

emplacamento das ruas do município em todos os bairros, verificando a 

inexistência de placas de identificação, como realizando as trocas daquelas que 

se encontram danificadas. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA. 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 126/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

interceda junto ao Órgão Competente para que a empresa prestadora de 

serviços EDP Bandeirantes traga de volta os braços de iluminação que foram 

retirados nas trocas dos postes localizados na Avenida Nove de Julho, no bairro 

Jardim Yoneda, próximos aos números 534 ao 598. O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Em discussão do mérito do requerimento do 

nobre vereador Valter, gostaria de parabenizá-lo não só pelo fato do nobre 

vereador estar pedindo a iluminação pública no local citado no requerimento, 

mas vamos avaliarmos por um outro lado a questão do requerimento. Segundo 

a informação que o vereador pede no seu requerimento é de que a Bandeirantes, 

ela fez a substituição dos postes, retirou as luminárias e não a colocou de volta, 

e isso, todos nós sabemos que a responsabilidade da iluminação pública, de 

alguns anos para cá, passou a ser do Executivo, tanto da manutenção, como 

novos pontos. Só que o que a Bandeirantes fez, ela, não só nessa via, como o 

vereador colocou, em diversos outros locais. Ela faz a substituição mas ela não 

repõe o braço. E aí a população acha... ‘Ah! Os vereadores não estão 

fiscalizando, a Prefeitura não está fazendo...’, mas a própria Bandeirantes, a 

própria Bandeirantes não está fazendo o papel dela. Então gostaria de 

parabenizar o Vereador Valter e, se possível, assinar junto com Vossa 

Excelência, vereador.”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 127/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que interceda junto ao Departamento Competente para que seja revitalizada a 

praça situada entre a Rua Caetano Leme da Cunha e Rua Doutor Antônio 

Etelvino de Andrade, Bairro Centro. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS 4. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 128/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo, junto ao Departamento Responsável, tome 

providências e efetue a compra de teste rápido para COVID-19 para estudos e 

análises estatísticas avaliando a real por propagação da contaminação em nosso 

município. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 

5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 129/2020: Requer ao  



 

 

 

 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que interceda junto ao Departamento de 

Obras que seja feito o serviço de motonivelamento e cascalhamento na Estrada 

Municipal da Antiga Granja Tok, Fundão e Carlos Caminha. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROBÉRIO BARBOSA. 6. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 130/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri para que interceda junto ao Departamento Competente para 

que seja colocado um redutor de velocidade tipo lombada nas ruas Padre José 

Gonçalves Bastos e Claudino Nunes de Siqueira. APROVADO. Em seguida, o 

Sr. Presidente solicitou a leitura da Moção de Apelo nº 004/2020. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES REINALDO PEREIRA JÚNIOR, JUNIEL DA COSTA 

CAMILO E SERGIO DE PAULA FRANCO. 7. Em única discussão e votação a 

Moção de Apelo nº 004/2020: Requer ao Excelentíssimo Senhor Governador 

João Doria, solicitando que as academias de Biritiba Mirim passem a constar na 

fase 3 (amarela) do Plano São Paulo de retomada econômica diante do protocolo 

de ações das academias para segurança e saúde no combate ao COVID-19. 

APROVADA. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício Especial 

da Secretaria Municipal de Saúde. 8. Ofício Especial da Secretária Municipal de 

Saúde, senhora Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan. Assunto: Solicita ao 

excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal o uso da Tribuna na 

presente data, a fim de expor fatos sobre a pandemia da COVID-19. Após a 

leitura, o Sr. Presidente solicita à nobre vereadora Zuleika para que acompanhe 

a secretária Vânia para fazer uso da Tribuna. A Secretária Municipal de Saúde, 

Sra. Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan, diz: “Boa tarde a todos! Gostaria de 

agradecer, Presidente dessa Mesa Legislativa, por ceder esse espaço, aos 

demais nobres vereadores aqui presentes. Antes de iniciar a fala com relação ao 

enfrentamento covid, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos os 

profissionais da área da saúde, desde a limpeza, lavanderia, até a parte médica, 

que vem trabalhando brilhantemente com afinco, com presteza, com dedicação, 

com responsabilidade, atendendo toda a população. Eu vim aqui esclarecer 

alguns fatos que eu tenho visto na mídia. Então eu vim trazer para esta Casa o 

que nós recebemos até na data de hoje e no que foi gasto essas verbas que aqui 

recebemos. Nós recebemos, do recurso estadual, um valor de 300 mil reais, que 

veio do Deputado Wellington Moura; foi gasto 189.929,70 reais com 

equipamentos para a estrutura do posto de atendimento e isolamento. Então nós 

estamos ainda com 110.070,30 do deputado Wellington Moura. Enfatizando 

também que, para essa compra dos equipamentos, nós não dispensamos a 

licitação; nós optamos em fazer a licitação para nossa segurança e para que a 

gente conseguisse também os valores menores. Se nós fizéssemos a compra  



 

 

 

 

direta, hoje sairia para nós, em torno de orçamento que eles nos apresentaram, 

304 mil só de equipamento. Então nós tivermos aí 123 mil de economia com a 

licitação. Dentro desta licitação nós tivemos o equipamento respirador, ele foi 

fracassado, então, por este motivo, nós vamos fazer a compra direta porque 

agora nós conseguimos justificar por que na licitação foi fracassado este 

equipamento. Tivemos também uma outra verba estadual no valor de 250 mil. 

Ele foi gastado 199 mil para a estrutura lá do Posto de Atendimento para ser 

utilizado em três meses e não mensal, esse valor são para três meses, que veio 

do deputado Marcos Damásio. Então nos resta 51 mil reais deste valor 

destinado. Tivemos um recurso federal no valor de 64.502,00 reais. Foi gasto 

51.744,50 reais com equipamentos de proteção individual para os profissionais 

da área da saúde. Este valor federal é uma extraordinária de atenção básica que 

o Ministério Público nos disponibilizou para o enfrentamento covid. Hoje nos 

resta 12.757,50 deste valor. Tivemos um outro recurso federal no valor de 

172.409,21 reais que ainda está na conta, nós não utilizamos ainda esse repasse 

para o enfrentamento covid, que também é uma extraordinária do Ministério 

Público para... desculpa, do Ministério da Saúde para a atenção básica. Tivemos 

também um recurso municipal no valor de 120 mil desta Casa de Leis, aonde 

vocês, nobres vereadores... foi destinado ao covid e ainda encontra em caixa, 

nós ainda não utilizamos esse valor. Então, com todos os repasses que foram 

na mídia, que nós tínhamos aí um valor de quatro milhões, cinco milhões, isso 

não procede. Nós recebemos até hoje um valor de R$ 906.911,21; foi gasto R$ 

440.674,20. Então nós estamos aí com valor restante do montante: R$ 

466.237,01. Então eu fiz questão de trazer para os senhores o valor que nós, da 

Secretaria da Prefeitura, recebemos para o enfrentamento covid, que a mídia, 

todos vão e falam, todos criticam o nosso serviço; a nossa secretaria está 

trabalhando com afinco, é 24 horas trabalhando, nós estamos sempre disponível 

a atender a população. Nós tivermos também um fracasso de teste rápido, foi 

feito pela Condemat no valor de 18 mil e uns quebrados que eu não me recordo 

agora; esse dinheiro vai ser devolvido para o município, porque também não... o 

contrato não foi, não foi na data prevista. Então houve uma rescisão unilateral. 

Nós estamos em fase final de contratação dos profissionais; ainda não estão 

trabalhando por quê? Nós tivemos, mesmo com a licitação dos equipamentos, 

nós tivemos muita dificuldade em consegui-lo, por isso aquela estrutura ainda 

não está funcionando. Se nós tivéssemos conseguido todos esses 

equipamentos, aquela estrutura já estaria funcionando. A preocupação da 

secretaria é muito grande, que, se eu tiver que responder alguma coisa pela 

estrutura, eu responderei, mas eu não posso responder pela vida. Então eu fico  



 

 

 

muito preocupada em poder atender melhor a população, em poder dar mais 

comodidade no atendimento, com mais responsabilidade. Infelizmente não é 

Biritiba Mirim que está enfrentando, é mundial... esses equipamentos... 

termômetro, nós não estamos conseguindo a compra, termômetro digital! Nós 

estávamos fazendo a barreira sanitária, nós não estamos fazendo hoje porque 

os termômetros que nós tínhamos quebrou de tanta barreira que nós fizemos, e 

a gente não está conseguindo a compra; antes a gente conseguia o termômetro 

em qualquer farmácia; nem encomendando nós estamos conseguindo. 

Equipamentos, então, está muito difícil. Eu já pedi apoio para o estado, já 

tivemos uma reunião com o secretário Vinholi, aonde eu também solicitei, e 

realmente está muito difícil. Hoje nós conseguimos um orçamento de um 

respirador e o rapaz nos prometeu que ele guardaria para nós três respiradores 

para que a gente consiga como fazer a compra para colocar a estrutura para 

funcionar. Ontem, domingo à noite, eu estava conversando com uma 

representante da DRS, que é do estado, e aonde eu coloquei a minha indignação 

que o estado forneceu, para municípios que têm recursos, hospitais, que têm 

hospital de grande porte, que eles têm UTI, eles têm mais amparo do que Biritiba 

Mirim, que é uma cidade pequena. E aqueles inúmeros respiradores que foram 

distribuídos poderia ter pensado num município menor; Biritiba Mirim, 

Salesópolis, né, que a gente sofre muito com recurso, nós sofremos muito com 

equipamento. Então, eu venho deixar aqui claro para vocês que a verba estão 

todas aqui. Eu trouxe o analítico se alguém quiser avaliar os gastos; eu estou.... 

eu trouxe até os processos, se alguém quiser avaliar, todas as solicitações que 

nós fizemos e os gastos. Como eu prometi nesta Casa: todas as verbas que 

vierem, eu vou prestar conta disso, porque até mesmo é de responsabilidade 

minha também, Prefeito e a mim. Então os gatos estão aqui... hoje pela manhã 

até estive no departamento financeiro para saber se tinha caído mais algum 

recurso e, infelizmente, não. Então nós estamos trabalhando, assim, com pouco 

dinheiro; é muito difícil trabalhar com pouco dinheiro, mas estamos batalhando 

para que a gente consiga atender melhor a população. Não estamos deixando, 

em momento nenhum, desassistidos; toda vez que houver necessidade de 

transferência, eu tenho feito cobrança do Estado, eu tenho ligado para médicos 

parceiros para que a gente consiga a transferência, então, graças a Deus, até 

hoje foi com sucesso. Eu deixo aqui para vocês, enquanto secretária, a minha 

responsabilidade, a minha preocupação com a população e também ao dinheiro 

público. Estou aqui apresentando para vocês a planilha de gastos e o que nós 

recebemos. Eu fico à disposição na secretaria para qualquer eventualidade e, se 

vocês tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada a todos...”. O 

vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Primeiramente agradecer a  



 

 

 

 

presença da Vânia, nossa secretária, que eu tenho acompanhado seu trabalho, 

Vânia, e já há muito tempo eu a conheço, né? Muito obrigado pela sua 

dedicação. Eu quero tecer um comentário a respeito dessas compras sem 

licitação. De certa forma isso vem, claro, trazer uma economia muito grande para 

nosso município, mas será que isso não tem atrasado nossa assistência? Quer 

dizer, até tomada de preço, fazer a licitação, embora a gente parabenize a 

secretária pela economia, mas é o momento para se fazer, tomar.... não há que 

tomar uma providência mais rápida, secretária?” A Secretária Municipal de 

Saúde Sra. Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan responde: “Então, nobre, com 

relação, eu opinei à licitação, porque, mesmo pela compra direta, nós estávamos 

sentindo uma dificuldade. Eu coloco para o senhor que um respirador hoje, na 

compra direta, nós... foi ofertado a nós um valor de 120 mil, 180, e chegou até 

250 mil o mesmo respirador. Pela licitação, este valor do respirador sairia por 35 

mil. Então é um valor bem considerável e a minha preocupação é ver que 

secretários de saúde estão sendo presos, prefeitos estão sendo presos por 

valores superfaturados. Infelizmente o valor do mercado realmente está muito 

elevado, então por isso opinei a licitação também. Mesmo sendo compra direta, 

nós estávamos com dificuldade em adquiri-los.”. O vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: Boa tarde à secretária Vânia, nossa diretora de 

saúde doutora Brasilina, muito obrigado pela presença, agradecer a presença de 

vocês por virem a essa Casa e expor, esclarecer os números que foi apontado 

por Vossa Senhoria. De todo o total arrecadado, são três pontos apenas que eu 

gostaria de frisar, os equipamentos foram, na licitação, 189.929 mil reais, uma 

economia considerável se comparado com o que é estimativa de mercado que 

realmente estava dentro do provisionado, né? Então na licitação, aí os méritos 

por ter reduzido realmente o valor, apesar de ter esses contratempos que o 

vereador Jorge colocou, mas foi uma economia considerável. Dentro dessa 

economia, foi fracassado... dentro dessa licitação, ela foi fracassada nos 

respiradores, se eu não me engano, três respiradores. Então essa licitação como 

Vossa Senhoria colocou aí, em torno de 35 mil, daria 105 mil, certo? 105 mil. 

Quer dizer, com 189, nós iríamos praticamente quase que 300 mil. Então dentro 

do estimado, dentro do estimado não estaria fora, por quê? Porque se nós 

somarmos os três respiradores que foi licitado com 35 mil, daria 95... com 189, 

daria 280, 290 e alguma coisa...”. A Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia 

Lúcia Moreno Reno Nhan responde: “O senhor me perdoe, mas este valor de 

189 já está com o valor de...”. O vereador Fernando José Gonçalves retoma a 

palavra: “Já está? É uma das perguntas que eu ia fazer era justamente essa, se 

já está com os respiradores ou não...”. A Secretária Municipal de Saúde Sra.  



 

 

 

 

Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan responde: “Já coloquei aqui porque já é um 

valor já dimensionado, então já está com respirador.”. O vereador Fernando 

José Gonçalves diz: “Então ótimo, é sinal que comprovadamente houve a 

economia. Quanto à questão da contratação da equipe, eu gostaria que Vossa 

Excelência, Vossa Senhoria fizesse uma explanação um pouco mais apurada de 

como está sendo esse processo de contratação, tá certo? Se será a mesma 

empresa que está administrando o pronto-atendimento, se não é, se está tendo 

processo licitatório ou não, se está sendo feito uma contratação direta ou não, e 

quanto profissionais serão envolvidos nesse processo e se já existe um estimado 

financeiro para isso. Por que eu estou perguntando o financeiro estimado? 

Porque nós temos hoje 466 mil de sobra, e se nós formos analisarmos aí por 

dois, três meses, esse recurso não é suficiente para acabar, para contemplar a 

equipe. E sobre a questão de valores que foi colocado também, quando se fala 

em três milhões, quatro milhões, eu tenho colocado nessa Casa sempre que 

esse recurso que veio de 3,6 milhões do Governo Federal de compensação de 

ajuda aos municípios, Biritiba recebeu a primeira parcela em torno de 800 mil...”. 

A Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan 

responde: “Ainda não...”. O vereador Fernando José Gonçalves prossegue: 

“...e desse percentual que já está na conta da prefeitura, desse percentual, ele 

pode ser aplicado na saúde e na assistência social, aí vai depender da 

Secretaria, juntamente com a Finanças, tive uma conversa com a secretária 

sobre isso, e ver o quanto seria necessário para a saúde. Então esse recurso 

que está vindo 3,6 milhões, ele não é para o combate ao covid, ele é para o 

combate... para o apoio financeiro do município como um todo, pode ser utilizado 

também na prevenção, no combate ao covid e também na assistência social. 

Então essa seria minha intervenção só para ter um pouco mais apurado sobre 

essa questão principalmente da equipe médica. Muito obrigado.”. A Secretária 

Municipal de Saúde Sra. Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan responde: 

“Respondendo, nobre Vereador, esta contratação dos profissionais foram 

solicitados médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeuta e 

cozinheira. Quando solicitado esses profissionais, eu mencionei que eu gostaria 

que fosse contratados os profissionais dentro da lei do Tribunal de Contas. Foi 

para o jurídico fazer o parecer, ele está com um parecer jurídico e aonde foi 

apresentado três orçamentos de três empresas. Foram valores bem elevados, 

né, não sei dizer valor assim corretamente, mas teve um valor de uma empresa, 

ficaria 700 e pouco mensais, não dava; outro ficaria 500 e poucos mensais só 

com a parte profissional; e um outro, que foi, no caso, a que está dirigindo o 

Pronto-Atendimento, apresentou um orçamento considerável no valor de  



 

 

 

 

353.499,91 reais; dentro deste contrato, ficaria com os profissionais, com os 

insumos, medicação e EPIs. Então é um valor considerável e ainda está em 

análise jurídica; amanhã eles vão estar resolvendo esta contratação.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves diz: “Apenas pra concluir, senhor 

Presidente, então o que deu para se entender, me corrija se estiver errado, 

secretária, é de que está no jurídico, houve as ofertas, certo? Até quando foi 

colocada uma proposta de 700 mil, outro de 500 mil, até me surpreendi aqui, 

mas esperei Vossa Excelência terminar o raciocínio, porque a gestão do Pronto-

Atendimento por completo, ele já está margeando hoje em torno de 560 a 600 

mil, mais ou menos, e, de repente, se você, com uma equipe mais reduzida do 

covid, você contratar pelo mesmo valor, seria totalmente desproporcional. Mas 

voltando a frisar, é importante frisar que, quando se fala em contrato, 

principalmente no caso dessa empresa aí, que ela apresentou lá 300 mil, 350 mil  

- não sei qual foi o valor exato - depois veremos o contrato, mas não é só a mão-

de-obra, não é só a parte administrativa, a parte técnica, é os insumos e toda a 

manutenção para atendimento do covid; quer dizer, a prefeitura, até por um 

acompanhamento do tribunal, ela não fará a mão-de-obra própria, a gestão 

própria, ela terceirizará a gestão do hospital. Mas só para encerrar minha parte, 

a previsão se existe para o funcionamento daquilo, claro que esperamos que não 

funcione com nenhuma vítima, mas se existe uma previsão de acordo do que foi 

apontado. Obrigado, senhor Presidente.”. A vereadora Zuleika Gertrudes 

Passos de Aguiar solicita pela ordem: “Boa tarde, Secretária! Muito obrigada de 

vir esclarecer a população a respeito da crise do covid. Em cima do posto 

também de atendimento, uma perguntinha: a senhora resolveu fazer por licitação 

a compra dos equipamentos, correto? E por que não se pensou em aguardar o 

contrato de licitação do contrato de... da estrutura também, para que se saísse 

junto com os equipamentos? Porque agora o contrato sai com vigência de 24 de 

abril a 27/07, então a gente está na porta de acabar o contrato, então a gente vai 

ter mais um gasto de 199 mil, é isso, secretária? Muito obrigada.”. A Secretária 

Municipal de Saúde Sra. Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan responde: “Não. Esta 

estrutura, ela vai até dia três de agosto que vai estar com nós. No momento, nós 

tivemos que reservar a estrutura, porque também nós não estávamos 

conseguindo; conseguimos essa estrutura porque uma outra cidade desistiu em 

fazer, e aonde nós conseguimos assegurar essa estrutura, porque, se eu fosse 

pedir um pouquinho depois, eu não conseguiria essa estrutura. Então por isso 

que nós opinamos em já fazer... nós também não esperávamos que a gente ia 

ter tanta dificuldade na compra dos equipamentos, nós achamos que nós iríamos 

conseguir as compras imediatamente e colocar a estrutura para funcionar.  



 

 

 

 

Então, infelizmente, não foi o que nós pensamos.”. A vereadora Zuleika 

Gertrudes Passos de Aguiar retoma a palavra: “Muito obrigada, secretária, só 

mais uma perguntinha, por favor: então o, município vai acabar tendo que pagar 

mais.... tem um aditivo em cima desse contrato, né?”. A Secretária Municipal de 

Saúde Sra. Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan responde: “Se houver 

necessidade, sim.”.  A vereadora Zuleika Gertrudes Passos de Aguiar retoma 

a palavra: “No Portal da Transparência está que o contrato é vigente a 27/07, 

então é agosto?”. A Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia Lúcia Moreno 

Reno Nhan responde: “Três de agosto eles vão estar retirando a estrutura.”. A 

vereadora Zuleika Gertrudes Passos de Aguiar retoma a palavra: Então fazer 

a retificação no site, por favor. Agora, secretária, é assim ó, a senhora, com muita 

presteza e gentileza, tem nos informado a respeito dos nossos casos, então eu 

pude observar assim: do dia 19/06 a 26/06, uma semana, nos casos notificados, 

nós tivemos, de 209 para 265, um aumento de 27%; nos casos confirmados, de 

64 para 79, 23%; dos óbitos, de sete, infelizmente, para 10 - 45%. E nos casos 

leves, sem coleta, nós tivemos de 24 para 43 casos, um aumento de 80%. Eu 

gostaria que a senhora secretária nos esclarecesse quais prevenções estão 

sendo adotadas para que a gente segure essa demanda para a população sentir 

mais segura, muito obrigada.”. A Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia 

Lúcia Moreno Reno Nhan responde: “Nós tivermos aí um grande problema com 

esses números de notificações, o quê acontece? Como nós diferenciamos o 

atendimento no pronto-atendimento e na unidade básica e todas as Estratégias 

de Saúde da Família, nós estamos atendendo de porta aberta a Estratégia de 

Saúde da Família, e todos os casos suspeitos, eles são encaminhados para o 

pronto-atendimento para realização dos exames laboratoriais e, se houver a 

necessidade do teste rápido e o swab, que nós encaminhamos para o Instituto 

Adolfo Lutz. O que acontece muito nessa elevação inesperada é que às vezes o 

paciente está com sintoma e, na hora de passar no médico, ele não fala para o 

médico que ele está com o sintoma; nós só vamos confirmar quando ele 

realmente passar mal e volta a procurar algum atendimento médico, então 

infelizmente isso tem acontecido bastante por omitir o que está sentindo. Então 

o médico, às vezes, por precaução, ele acaba pedindo o exame, e se não tiver 

no parâmetro de que ele esteja no contágio, mesmo eu fazendo teste rápido, ele 

vai dar negativo, e quando ele retorna ao médico por ele omitir o que ele estava 

sentindo e que ele venha a piorar o caso, aí nós vamos realizar novo exame, 

uma nova avaliação clínica, aí ele entra para nossa estatística como positivo.” A 

vereadora Zuleika Gertrudes Passos de Aguiar retoma a palavra: “Só pra 

finalizar, é assim, secretária, muitos munícipes estão me procurando a respeito  



 

 

 

 

de.... eles vão até o posto com todos os sintomas da covid, febre, tosse, coriza, 

e lá eles são instruídos a ficar em isolamento até que melhore, né, então eles 

não estão sendo aplicados o teste rápido; eu queria saber se tem algum critério 

da secretaria, ‘Ah, este vai aplicar o teste; esse não’, qual critério está sendo 

usado? Porque várias pessoas vieram reclamar que ‘Ah, a gente vai até lá e não 

consegue fazer o teste, eu estou passando mal, meu filho e meu marido...’ e vai 

para a casa e que se cure na casa. Eu queria saber se tem algum critério, qual 

critério a secretaria está usando para fazer esse teste. Muito obrigada.”. A 

Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan responde: 

“O próprio protocolo do ministério, o que ele preconiza é que todos os pacientes 

que começarem a sentir o sintoma do primeiro dia, ele vai ao médico, o médico 

com certeza vai deixar ele em isolamento domiciliar e é orientado durante cinco 

dias, apresentou algum outro sintomas, ele vai retornar o médico, fazer uma nova 

avaliação clínica e vai já vai fazer uma coleta de hemograma e de PCR. O teste 

rápido, ele só vai acusar se está negativo ou positivo a partir do décimo dia, 

então por isso, quando fica em isolamento domiciliar por 14 dias, dentro deste 

período, se apresentar algum outro sintoma, como a Estratégia Saúde da 

Família, Unidade Básica e Vigilância Epidemiológica faz esse monitoramento, a 

gente não pode ir até a casa, mas a gente faz a ligação todos os dias, é 

monitorado através via telefônica e, se um dos familiares ou o que estava 

apresentando algum sintoma apresentar algum outro, é orientado a retornar ao 

médico, o médico em análise clínica, ele vai direcionar ou o exame teste rápido 

ou exame laboratorial.”. A vereadora Zuleika Gertrudes Passos de Aguiar 

solicita pela ordem: “Quero agradecer à secretária e pedir também, secretária, a 

senhora trouxe todos os dados para que os vereadores pudessem analisar, pra 

que esses documentos sejam digitalizados e entregues para a gente, porque eu 

já até fiz um pedido desse por requerimento só que não fui atendida infelizmente. 

Então se a senhora puder fazer a gentileza, porque é um porto-seguro para a 

senhora também, né, porque a gente pode analisar todos esses gastos e, se tiver 

alguma coisa irregular, a gente pode apontar também para a senhora, tá bom? 

Muito obrigada.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Boa tarde a 

todos! Eu gostaria de agradecer a presença aqui da Dra. Brasilina, da secretária 

Vânia. Secretária, é assim, é o quê que eu vou pedir para a senhora, para ter 

uma conversa lá com o senhor Prefeito para que ele te dê 100% de autonomia 

para a senhora poder trabalhar um pouco mais tranquila; tranquila que eu digo, 

eu sei que é difícil, entendeu? Porque existe alguns casos que poderiam ser 

evitados, principalmente dentro do nosso município, como, por exemplo, aquele 

hospital, quer dizer, que se diz que, no momento, não é um hospital de  



 

 

 

 

campanha, né? Então o quê que acontece? Daqui alguns dias vai vencer o 

contrato, vai ter que retirar, ou seja, como a nobre vereadora falou, vai... 199, é 

200 mil a mais, se houver necessidade de ficar, porque a gente vê que essa 

pandemia, ela.... eu espero que vá embora da nossa vida o mais rápido possível, 

mas não é isso que nós estamos vendo. Então, o quê que precisa? Primeiro, a 

senhora precisa ter 100% de autonomia do prefeito para a senhora poder agir, 

correto? Pra inclusive não acontecer esse tipo de coisa. É 200 mil reais que o 

município praticamente está perdendo. Não quero que aconteça isso, mas é. 

Outra coisa, a falta de informação para com a população, porque muitos veem 

aquela estrutura montada, principalmente do jeito que está ali... tudo bem, está 

dentro, é um patrimônio público, está dentro de um espaço de um patrimônio 

público ali, só que infelizmente a gente só vê ponto negativo em relação aquilo, 

porque ali não tem o que fazer. Aí a gente fala: ‘Não, está esperando comprar o 

equipamento’, poderia o quê? Ser montado aquela estrutura um pouco mais para 

a frente, para ganhar tempo e perder menos dinheiro, e divulgar isso pela 

prefeitura mesmo, um meio de divulgação para a população saber o quê que 

está acontecendo, porque infelizmente a população vai falar o quê? Que os 

vereadores não fiscaliza; a pessoa não vai falar, ‘Poxa vida, isso aqui é uma 

prerrogativa do Poder Executivo’. Não! A pessoa não vai entender dessa forma. 

Infelizmente, não eu, mas sim todos os vereadores aqui, eles vão ser cobrados, 

então chega uma hora que realmente acaba... a gente até acaba perdendo que 

a paciência, por quê? Justamente devido à falta de informação. Outra coisa: está 

lá um recurso, vão colocar R$ 3.643.000,00. A primeira parte, eu quero saber: 

foi depositado ou não foi depositado?”. A Secretária Municipal de Saúde Sra. 

Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan responde: “Até hoje pela manhã que eu estive 

no departamento financeiro, não foi depositado.”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva diz: “Tá, então o recurso, no caso, seria esse que a senhora 

acabou de apresentar?”. A Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia Lúcia 

Moreno Reno Nhan responde: “Sim, esse valor de R$ 906.911,21.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Então eu gostaria... é exatamente 

isso, eu gostaria aqui de deixar registrado a minha sugestão, a minha sugestão 

para que se faça.... que dê uma resposta para a população mais eficaz, para a 

população não ficar na dúvida. A prefeitura, ela tem um meio de comunicação 

dela, então passa isso para a comunicação para eles poder estar orientando e 

informando toda a população. Não que a gente está querendo fugir das nossas 

responsabilidades, muito pelo contrário, porque nós estamos lidando com vidas. 

Então é muito importante... eu estou vendo que atualização estão sendo feitas, 

então por que não também divulgar para a população, principalmente quando se  



 

 

 

 

trata de recurso financeiro, tá ok? Mas é só mesmo uma sugestão, porque 

realmente aquele espaço que está lá no Ginásio de Esportes, do jeito que está 

lá, é ponto negativo para o município e realmente está deixando a desejar, aquilo 

ali está muito feio, tá bom? Seria só isso mesmo. Mas eu gostaria de dizer que 

essa Casa está à disposição, sempre que precisar dar uma informação, a gente 

vai estar sempre à disposição para estae recebendo vocês aqui, tá ok? Muito 

obrigado.”. O vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Antes 

da secretária sair, esse recurso de 3,6 milhões e uns quebrados, ele é dividido 

em quatro parcelas. A primeira parcela já caiu nas contas das prefeituras. O 

Finanças pode não ter informado à secretária que não está na conta da 

prefeitura, mas já foi repassado para as prefeituras, tanto é que, com os débitos, 

caiu em torno de 800 mil. Eentão se a informação que a secretária teve do 

Departamento de Finanças de que não caiu na conta da Prefeitura, então que a 

gente convoque aqui a Secretaria de Finanças para prestar conta 

especificamente do Finança de covid. Nós estamos discutindo aqui com a 

secretária, que veio na melhor da boa vontade, expor para a gente, inclusive 

valores, contratos, que não é da responsabilidade dela, porém ela se dispôs a 

vir a essa Casa apresentar os valores que foram colocados, o número de 

contrato, tudo mais. Mas essa questão do recurso especificamente, porque, se 

nós puxarmos no site da Transparência aqui, não bate; a secretária está falando 

em torno de 906 mil, certo? Não está batendo com o que está no Portal da 

Transparência. No Portal da Transparência, está 805 mil, se não me engano, eu 

acho que foi a última vez que eu vi, 805 mil, e lá aparece os 120 mil que essa 

Casa repassou? Pelo menos, eu não vi. Então acho que podemos chamar o 

próprio Departamento de Finanças aqui da Secretaria de Finanças, para que 

exponha os números financeiros, porque a parte técnica, a parte de saúde 

pública, nós estamos discutindo hoje com a secretária e ela está fazendo além 

do próprio dever dela, de que é tratar da Saúde; ela está expondo inclusive 

alguns valores da qual a pasta dela foi a solicitante. Mas nós não podemos.... 

esse recurso já foi para os municípios; então, se não foi... eu volto a afirmar, esse 

recurso não é para prevenção ao covid, ele pode ser utilizado para o combate 

ao covid, não que ele seja obrigatório utilizar no combate ao covid, tanto do 

combate ao covid, quanto auxílio às famílias que estão desassistidas, mas não 

que seja obrigatório. Mas que façamos então um convite ao secretário de 

Finanças ou a algum representante da Secretaria de Finanças para vir expor 

esses números mais tecnicamente de que foge, inclusive da alçada da parte 

técnica da secretária. E gostaria, como não agradeci, gostaria de agradecer 

novamente a presença da secretária para as informações prestadas, muito  



 

 

 

 

obrigado.”. O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: 

“Gostaria também de fazer umas colocações aqui para secretária. Boa tarde, 

secretária! Quero agradecer a presença da senhora, junto com a Dra. Brasilina, 

por comparecer nessa Casa. Senhora secretária, por ter acompanhado.... eu 

tenho acompanhado seu trabalho, eu sei que a senhora encontra com muitas 

dificuldades, são poucos recursos que a senhora tem, o vem fazendo das tripas 

corações, e quero parabenizar pelo ótimo trabalho que a senhora vem fazendo 

com pouco recurso. Muito obrigado.”. O vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Uma boa tarde a todos! Senhora secretária, gostaria de 

agradecer a presença da senhora nessa Casa; diretora. Foi muito boa essa 

explanação, essa transparência, gostaria também de já deixar registrado, assim 

como a vereadora Zuleika pediu, uma cópia, que pudesse encaminhar também 

uma cópia para esse vereador de todos os documentos que a senhora trouxe, 

digitalizado, pode mandar no meu e-mail; e parabenizar, eu sei que é um 

momento difícil, um momento que.... em nome da senhora, gostaria de estender 

a todos da área da saúde o meu carinho, meu respeito, minha admiração, e 

tenho certeza que vamos sair vitoriosos dessa. E desde já, seria só; e, com a 

permissão do senhor presidente, eu tenho alguns trabalhos para fazer, se o 

senhor.... não tendo mais nenhum trabalho a se tratar, gostaria de estar no meu 

gabinete.”. O Sr. Presidente autoriza a retirada do nobre vereador. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Vereador Juniel, eu gostaria, 

se possível, se Vossa Excelência pudesse permanecer, eu sei que Vossa 

Excelência tem compromisso no.... mas é que o vereador Sérgio, conforme nós 

fizemos a discussão a semana passada sobre... em cima do requerimento da 

vereadora Zuleika, sobre a questão da merenda para ser distribuídas às famílias, 

e até requeiro à Vossa Excelência, ia até esperar a posição da secretária, mas 

já faço o requerimento à Vossa Excelência, que Vossa Excelência abra um 

precedente no expediente para que o vereador Sergio, assim que terminar a fala 

da secretária, o vereador Sérgio possa fazer a explanação para todos os 

vereadores, conforme combinado, daquela comissão, da Comissão de 

Educação mais os vereadores membros. Então o vereador Juniel também, se 

possível, participar dessa explanação, senhor Presidente, solicito a 

compreensão de Vossa Excelência abrindo esse expediente para que o vereador 

Sérgio possa fazer a explanação como presidente da Comissão de Educação, 

muito obrigado.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva se manifesta: “De 

nada, então apenas, para informar aos nobres vereadores, então, que, após o 

término da sessão para a gente se reunir na sala de reunião para a gente poder, 

professor Sérgio, tratar desse assunto, que é tão importante, tá ok?”. O vereador  



 

 

 

 

Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu peço em nome da Comissão 

de Educação, para fazer a fala sobre o que foi tratado essa semana, até em 

resposta da discussão da sessão de semana passada, se não for oportuno o 

tempo, eu uso meu tempo regimental, não tem problema.”. O vereador, Jorge 

Mishima, solicita pela ordem: “Eu acho isso de suma importância, não só a 

reunião, explanar para que as pessoas que estiverem em sintonia com a câmara, 

pudessem estar a par da situação. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente Robério 

de Almeida Silva se manifesta: “Veja bem, eu acabei ficando sem entender aqui, 

vocês estão querendo fazer uma reunião aqui no horário da sessão, é isso?”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “A intenção é, assim 

que terminar a explanação da secretária, abrirmos um expediente de, sei lá de 

cinco, 10, 15 minutos, o tempo suficiente para que o vereador faça, em plenário, 

em sessão, a exposição do que nós discutimos a semana passada, que foi até 

uma sugestão de Vossa Excelência a Comissão da Educação fazer a visita, 

perdão, do vereador Jorge Mishima, fazer a visita junto à Secretaria de 

Educação, nós conseguimos, até fiz a intervenção de eu participar também, 

apesar de não fazer parte da Comissão de Educação, também participar, 

vereador Juniel também, acho que o Vereador Leonardo, que pediu também a 

participação dele; nós fizemos uma reunião no outro dia depois da sessão, na 

terça-feira nós nos reunimos aqui, o vereador Sérgio já estava com os dados na 

mão; então, se possível, ainda em sessão, que o vereador Sérgio... que o senhor 

abra um precedente dentro do expediente para que o vereador Sérgio faça sua 

intervenção para apenas explanar na sessão para todos os vereadores e para o 

público em geral o que foi apurado sobre essa questão da merenda.”. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Então, eu estou sugerindo melhor 

ainda, que nós fazemos uma reunião ainda hoje, para que o professor Sérgio, 

como presidente da Comissão, que deixe bem claro para os vereadores, não é 

isso? Ou também, se ele preferir, ele pode usar também o tempo dele regimental, 

não vejo problema nenhum... a gente está à disposição.” O vereador Sérgio de 

Paula Franco diz: “Se não for possível usar em nome da Comissão de 

Educação, eu uso meu tempo regimental.”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva diz: “Não, não tem problema nenhum.”. O vereador Fernando 

José Gonçalves solicita pela ordem: “Então, como eu estou inscrito, se caso 

Vossa Excelência não abrir o espaço dentro da sessão, eu passo meu tempo já 

antecipado para o vereador Sérgio para que ele possa fazer as explanações, 

obrigado.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “De nada. Vamos 

então fazer a conclusão, secretária.”. A Secretária Municipal de Saúde Sra. 

Vânia Lúcia Moreno Reno Nhan encerra: “Eu gostaria de agradecer o espaço  



 

 

 

 

cedido aqui nesta Câmara novamente aos nobres, ao presidente desta Câmara. 

Me coloco à disposição para qualquer eventualidade, esclarecimento que vir 

desta Secretaria de Saúde, estou sempre à disposição, e colocar aqui que 

continuarei trabalhando pela população, continuarei lutando para que essa 

pandemia nos deixe quanto antes, e me coloco aqui também que eu acho que 

nenhum Secretário do Alto Tietê, nem do Estado foi para a rua fazer bloqueio, 

foi... eu sou a mais pedinte, eu coloco que eu sou a secretária pedinte, eu peço 

mesmo para todo mundo ajuda. Eu agradeço aqui o carinho que vocês 

colocaram agora nesta reunião, o espaço cedido, vou precisar de ajuda de 

vocês, sim, e toda vez que eu precisar de ajuda, eu gostaria de contar com o 

apoio de todos, tá? Muito obrigada, estou à disposição para qualquer 

esclarecimento.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Obrigado 

mais uma vez a Dra. Brasilina e a secretária Vânia por ter vindo até aqui dar 

esses esclarecimentos para a gente, muito obrigado.”. O vereador Juniel da 

Costa Camilo solicita pela ordem: “Assim como eu tinha pedido a dispensa, é 

que eu tenho um trabalho a tratar nesse exato momento, eu vou estar no meu 

gabinete e eu gostaria de passar meu tempo de Tribuna para o vereador Sérgio 

fazer as conclusões dele. Assim como vai estar transmitindo depois, eu 

acompanho também on-line. Muito obrigado.” O vereador Leonardo Venâncio 

Molina solicita pela ordem: “Como não há mais trabalho nessa Casa, gostaria 

da permissão da minha retirada para eu atender um munícipe no meu gabinete.”. 

O Sr. Presidente autoriza a retirada dos Vereadores do plenário e solicita que 

seja feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna. O primeiro vereador inscrito para fazer o uso da Tribuna, é o vereador 

Sérgio de Paula Franco, que, com a palavra, diz: “Senhor presidente, nobres 

pares, a população que nos acompanha, boa tarde a todos! Na semana passada, 

quando tivemos o requerimento da nobre vereadora Zuleika, houve uma 

provocação, por parte do vereador Jorge Mishima, para que a Comissão de 

Educação fizesse uma apuração daquilo que está acontecendo com a merenda 

de nosso município. Aí marcamos, no final da sessão, que já foi uma sessão 

muito longa, terminamos aqui depois das 18 horas, para o dia seguinte. E aí nos 

reunimos aqui na sala de reunião, estava presente a Comissão de Educação 

juntamente com nobre vereador Fernando, Vereador Leonardo. E eu fui, em 

nome da Comissão de Educação, até a seção de merenda, onde fui atendido 

pelas nutricionistas, a Cidinha e a Sueli, e elas me mostraram toda a 

documentação que elas estão seguindo segundo a orientação conforme a 

Resolução 02 de 9 de abril de 2020 do Ministério da Educação. E me chamou 

muito a atenção no artigo 1º, que fala assim: “durante o período de suspensão  



 

 

 

 

de aulas em decorrência das situações de emergência em saúde pública de 

importância nacional e de calamidade pública causadas pelo novo coronavírus, 

covid-19, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros 

alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes a critério 

do Poder Público local.” Então o município fica autorizado, a legislação é bem 

clara, o município fica autorizado. O município não tem a exigência de que se 

faça, ele tem a autorização. Se ele fizer, ele não será penalizado por isso. Porque 

a merenda escolar sempre foi tratado da seguinte maneira, a merenda na escola 

para os alunos na escola, nunca levando merenda para a casa, nem aluno, nem 

funcionário e nem qualquer outra pessoa. Então nesse momento está dizendo 

que fica autorizado que seja dispensado para os alunos em suas residências. E 

o que é interessante é que, no final desse artigo, fala assim: “a critério do Poder 

Público local.” Então quem decide como que vai ser usado é o poder Público 

local, sobretudo o Executivo, que delibera esse assunto. Então, como é um 

assunto delicado, não foi... o primeiro dia da pandemia catar um pacote de arroz 

e levar para a casa de aluno, não foi dessa maneira, foi de maneira pensada e 

organizada e foram começados a fazer os kits. No primeiro momento foi 

destinado, isso tudo com documentação, os alimentos para a assistência social 

do município e isso tudo devidamente documentado, não tenho esses 

documentos em mãos, mas a orientação que eu recebi aqui, isso foi destinado 

com a devida documentação. E nesse momento agora, no início da semana, eles 

estavam fazendo os kits que seriam destinados às creches, às EMEIs, EMEFs e 

à escola de tempo integral. O que a gente precisa ter muito claro é que não é 

uma família que vai receber uma cesta básica do município por causa da 

pandemia, é criar um tumulto lá e desordenado. A criança que está na creche, 

está no ensino infantil, no ensino fundamental ou na escola de tempo integral, 

essa criança é a que tem o direito de receber a alimentação que ela receberia 

no seu período de aula, então foi feito um kit que supre todas as alimentações 

dessa criança durante um mês letivo. E claro que você não tem um pacote de 

350 gramas de determinado item, você está com um pacote de arroz fechado, 

você está com um pacote de leite fechado e assim por diante; então foi feito o kit 

com o valor aproximado, nunca inferior, sempre igual ou superior ao necessário 

e foram montados esses kits e destinados então às creches, EMEIs, EMEFs. Na 

terça-feira que estive lá, estavam já sendo montados esses kits e alguns já 

tinham sido enviados, outros seriam enviados ainda às unidades escolares, onde 

os diretores estariam fazendo uma relação, porque o diretor está mais próximo 

da realidade local, ele sabe quem são os alunos que mais necessitam. Uma 

coisa que fique claro, é direito de todos, é direito de todos, todos os alunos, só  



 

 

 

 

que a gente sabe que tem pai e tem mãe que não vai até a escola buscar o kit 

porque considera que não é necessário, não está precisando, e então os 

diretores fariam um levantamento de todas as crianças que estão mais numa 

situação de vulnerabilidade, todas as crianças que não são assistidas por 

nenhum programa do governo, para que essa tenha a preferência, porque como 

não tem kit para todas as crianças, não é possível que se tenha, porque a 

merenda escolar, ela não vem... tudo aquilo que vem para o ano não está na 

secretaria, ela chega de tempo em tempo e, de abril para cá, não tem mais nada, 

porque, como não está tendo aula, houve uma paralisação dos envios. E aí como 

não chega o valor para a merenda, isso com certeza, ele chega, e aí a Prefeitura 

vai prestar conta disso, mas em gêneros e espécie alimentícia, não tem chegado 

a partir de abril. Então esses kits estão sendo encaminhados para as escolas, 

onde os diretores farão chegar até às famílias das crianças, que é lógico, que 

vão ser contactadas aquelas que fizerem o pedido irão até a Unidade Escolar 

para retirada do kit. Então foi essa a orientação que foi nos passado da 

construção dos kits e da entrega para os alunos. Assim como a secretária 

colocou também, muito se diz na rede social, muito se fala, se chuta, mas não 

tem um acompanhamento daquilo que está acontecendo. Então eu tive a 

oportunidade de estar presente lá no setor, conversar com as nutricionistas e foi 

essa a posição passada e que me deixou muito satisfeito, tanto é que, na nossa 

reunião que estávamos aqui a comissão, eu, o vereador Juniel, vereador 

Marcelo, vereador Fernando e o vereador Leonardo, todos ficaram satisfeitos 

com a explicação de que esse gênero alimentício está sendo encaminhado para 

as famílias sem o risco de vencimento, está tudo dentro da data de validade, está 

tudo em condições e está sendo encaminhada aí para as famílias mais 

necessitadas. Então, no que diz respeito à Comissão de Educação, é isso que 

eu tinha para falar, se alguém tiver algum questionamento, alguma colocação...”. 

O vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Só para enfatizar, 

vereador Sérgio, esses kits, eles estão sendo encaminhados para as escolas e 

é opção dos pais, por exemplo: eu tenho filha na escola pública, é lógico que, 

graças a Deus, eu não vou retirar, até para que este kit possa chegar numa 

pessoa mais necessitada, mas todas as unidades escolares, elas estão fazendo 

um cadastro dos alunos. Vossa Excelência trouxe até, inclusive, o modelo da 

ficha cadastral para que os alunos cadastrados, na hora de retirar, na hora.... 

porque muito se fala “Ah! Está distribuindo, está isso, está aquilo”, mas, na 

realidade, não é. É como o vereador Sérgio bem colocou, está sendo preparado 

os kits e, quando vai receber esse kit, tem um cadastro, a pessoa assina, o pai 

do aluno assina. E outra, esse kit da merenda, ele é diferente, por exemplo, da  



 

 

 

 

cesta básica que o Governo do Estado está mandando, que ele manda para a 

família; esse kit, como o Vereador Sérgio colocou, é para atender única e 

exclusivamente as carências nutricionais do aluno. Então não é um kit para a 

família, vai pegar a merenda para a família, é para o aluno. Por isso que tem 

toda uma triagem por parte dos funcionários da secretaria, que está tendo um 

trabalho lascado para fazer isso, eu tenho acompanhado, tenho parentes, minha 

esposa trabalha em uma das unidades escolares, então a gente sabe da 

dificuldade que eles estão tendo também para fazer toda essa triagem. Então só 

para ficar claro que tem todo esse cadastro também. Muito obrigado.”. O 

vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu gostaria só, professor Sérgio, 

de agradecer. Muito bem explicado, não paira nenhuma dúvida a respeito. Eu 

sei que é um trabalho árduo e é muito cansativo, mas como bem disse o vereador 

Fernando, é direcionado ao cardápio do aluno enquanto estudar. Então 

parabéns a Vossa Excelência pela explanação, agradeço mais uma vez. Eu acho 

que, na medida do possível, posso dizer que eu tive essa feliz ideia de solicitar 

ao nobre vereador para que fosse in loco para verificar e explanar para toda a 

população, não só aos vereadores, mais para toda a população biritibana, que, 

na verdade, é fácil tecer comentários a respeito dos vereadores e do Executivo, 

mas Vossa Excelência trouxe aqui esse esclarecimento oportuno, esclarecedor 

acima de tudo. Parabéns, nobre vereador!”. O vereador Sérgio de Paula Franco 

retoma a palavra: “Muito obrigado, nobre vereador Jorge, nobre vereador 

Fernando, pelas palavras.” A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

solicita pela ordem: “Quero agradecer ao presidente da Comissão de Educação, 

esse papel é muito importante, presidente, é isso mesmo que as comissões têm 

que fazer, têm que ser atuantes. Então, quanto ao meu requerimento, eu deixei 

bem claro lá também que a resolução, tem a lei e a resolução, ela autoriza o 

Executivo a fazer compra de agricultura alimentar e distribuir esse kit aos alunos. 

Só que assim, se autoriza, gente, a gente está no estado de pandemia, putz! Eu 

já tenho a autorização, vou esperar o quê para poder fazer isso, né? E eu 

também fui questionada por muitas mães, mães bem carentes, que a criança só 

come aquela alimentação na escola, então por isso o motivo, fui estudar e vi lá, 

a verba estava caindo, está atendendo e nenhum dos pais que vieram me 

procurar disseram que foram comunicados pela escola, que tinha a lista, que 

recebeu cesta. Então minha felicidade é tamanha, já que está acontecendo isso, 

já estão distribuindo esse kit agora, estão de parabéns, é isso que a gente 

espera, é isso que a população espera. Então se o Executivo tem a autorização, 

vamos lá, vamos gastar o dinheiro com as crianças, o dinheiro é deles, a 

merenda é para as crianças. Muito obrigada, Presidente.”. O vereador Sérgio de  



 

 

 

 

Paula Franco retoma a palavra: “Obrigado, vereadora, também pela 

contribuição, então fica claro que o requerimento de Vossa Excelência, ele deve 

ser respondido, a secretaria deve mandar a resposta por escrito, mas foi o que 

eu apurei essa semana, eu acredito deve vir alguma coisa nessa linha de acordo 

com aquilo que nós estivemos lá in loco, e aproveito a oportunidade para 

agradecer aqui publicamente a nutricionista Cidinha, nutricionista Sueli, que, de 

pronto, passaram todas as informações de tudo aquilo que está sendo feito no 

setor. E como eu disse, é claro que o tempo que eu imagino que demandou foi 

de estudo na lei para não fazer, não incorrer em alguma situação também que 

possa dar margem para uma resposta, de repente aí, um encaminhamento ao 

MP, alguma coisa do tipo. ”. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

solicita pela ordem: “Inclusive o meu requerimento entrou na segunda-feira, né, 

na terça, no DO do Estado, saiu um pregão de agricultura alimentar, acredito eu 

então que agora vai vingar mesmo desse dinheiro do PNAE. Muito obrigada.”. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Até pra colaborar com 

a explanação de Vossa Excelência e também contribui também no requerimento 

da vereadora Zuleika, esses itens que estão sendo montados kits são itens que 

já constam no departamento, na sessão de merenda, tá certo? São itens que já 

constam. Tinha uma quantidade de produtos que os produtos são entregues de 

forma parcelada, instaurou-se a pandemia, suspendeu-se as aulas. Na 

suspensão das aulas ficou aquele resíduo de produtos que não foram utilizados 

nesse período. Esse produto, esses produtos é que estão sendo montados os 

kits e distribuídos aos alunos. Nada impede, nada impede, e aí entra na questão 

da lei federal, a critério do município, a critério do município, como os recursos 

do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, como tem os 

recursos da Agricultura Familiar, cai, o município, ele pode fazer aquisição 

desses produtos e continuar distribuindo kit, como ele pode simplesmente falar: 

“Olha, o que nós tínhamos nós distribuímos, não vamos comprar mais nada”. E 

aí vai depender do quê? Aí a prestação de conta do recurso. Tem alguns 

municípios que continuam comprando merenda como se tivesse aula normal, só 

que está dentro do critério que o Executivo adotou e que o vereador Sérgio 

explanou de preparar os kits. Mas esses kits que estão sendo montados hoje é 

pelo excedente da paralisação das aulas, por isso que ficou lá. Mas nada 

impede, nada impede de que, com o recurso que esteja caindo, possa se adquirir 

novos produtos para continuar com a entrega do kit. Só ressaltando de que, se 

existe um dos poucos conselhos ativos, tem vários conselhos da cidade, mas o 

Conselho de Alimentação Escolar da nossa cidade, ele é muito ativo, muito, é 

muito ativo. Então eu não tenho preocupação nenhuma quanto à questão da  



 

 

 

 

merenda quando se fala, porque o conselho acompanha o trabalho, o conselho, 

a sociedade civil, os profissionais que fazem parte do conselho, boa parte deles 

eu conheço, é um conselho extremamente competente, então eu não tenho essa 

preocupação quanto à questão até de prestação de contas e tudo mais, então o 

Executivo, ele pode utilizar esse recurso, sim. Muito obrigado, vereador.”. A 

vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “O nosso 

conselho é bem atuante mesmo, inclusive o dinheiro do PNAE, ele não pode ser 

gasto se não passar pelo conselho; então minha preocupação não é o desvio da 

verba, minha preocupação é a alimentação das crianças. Muito obrigada, 

Presidente.”. O vereador Sérgio de Paula Franco retoma a palavra: “Só para a 

gente finalizar esse assunto, o Secretário de Educação fez uma fala, Estadual, 

Secretário de Educação Estadual fez uma fala na quarta-feira passada dizendo 

que a partir de 8 de setembro está prevista a retomada das aulas, 30% no 

primeiro momento, porque até lá eles imaginam que o estado todo tá na fase 

amarela, e 30% no primeiro momento e, gradativamente, passa-se para 70% e, 

depois, 100%. Esse período, ainda a gente não consegue cravar, mas há uma 

previsão aí de 8 de setembro para a retomada das aulas, então também o 

município tem que se preparar para a retomada das aulas em 8 de setembro, 

também com a aquisição de alimentos para merenda escolar a partir de 8 de 

setembro. Então as compras que possivelmente o município vai fazer para suprir 

a necessidade dos alunos nesse período não pode comprometer a volta às 

aulas, que isso daí já deve estar tudo organizado pela secretaria, eles já devem 

estar trabalhando isso. E aí, com certeza, fiscalizado pelo conselho, acredito que 

deve estar tudo encaminhado. Fico agradecido mais uma vez ao vereador Jorge, 

pela oportunidade, pela ideia e a todos os vereadores pela colaboração na minha 

fala. Finalizando aqui o assunto da Comissão de Educação, agora eu volto a 

fazer o uso do vereador Sérgio aqui, gostaria de agradecer aqui publicamente, 

já não está mais aqui, mas ainda em tempo, a presença da secretária de saúde 

Vânia com a diretora Dra. Brasilina, que veio aqui expor um assunto de tamanha 

dificuldade. Um momento que a gente enfrenta uma pandemia, a secretaria de 

saúde está à frente dos trabalhos, é a primeira a tomar a pedrada em todos os 

sentidos. Então já há algumas semanas que ela disse que estava agendando 

para vir aqui na Câmara poder falar para a população, e a gente fica muito feliz 

com a explanação, com... em meio a toda a dificuldade, mas ela está aí fazendo 

o possível para trabalhar da melhor maneira possível na pasta da saúde, e que 

está fazendo um grande trabalho. Eu gostaria de agradecer e parabenizar aqui 

o trabalho da Secretaria de Saúde. E, para finalizar, o requerimento 125 de 

minha autoria, ele pede o emplacamento das vias públicas do nosso município.  



 

 

 

 

É difícil a rua que você vá e encontra uma placa identificando a rua. O próprio 

morador, você pergunta para ele o nome da rua... é claro que hoje a gente tem 

o GPS, que a gente tem que atualizar muita coisa do GPS, que tem muita coisa 

obsoleta também, até o GPS está ultrapassado, mas tem que atualizar muita 

coisa; você pergunta, ele não sabe, e, quando ele dá o nome da rua, ele dá nome 

errado, porque ele ouviu dizer que é, falaram que é. Aí você vai ver na conta de 

luz, a própria conta de luz às vezes está com dado errado porque foi feito a 

inscrição errada. Então o emplacamento das ruas é de extrema importância e 

fica aí a sugestão para o Executivo para poder providenciar o emplacamento de 

todas as ruas e praças, para que a gente possa ter uma cidade um pouco mais 

identificada a partir das suas ruas. Senhor Presidente, muito obrigado e boa 

tarde a todos.”. O próximo vereador inscrito é o vereador Reinaldo Pereira 

Júnior, que, com a palavra diz: “Senhor presidente, nobres pares, a todos que 

estão acompanhando a sessão da Câmara, boa tarde! Hoje, primeiramente, 

queria parabenizar o vereador Sérgio e toda a Comissão de Educação pelo 

trabalho, pela explanação, pelo fato de ter ido junto a Secretaria de Educação, 

acompanhado o trabalho da secretaria. Eu tive a oportunidade também de 

conversar com a Sueli, a Cidinha, quando explicaram pra mim também a 

quantidade de merenda para os alunos, que eu também tinha essa dúvida, e não 

é tão simples como a gente pensa. Hoje queria agradecer também a secretária 

Vânia pela explanação, pelas informações prestadas aqui. Para a gente, é muito 

importante, porque fica um disse-me-disse, hoje ela passou aqui em informações 

concretas, mas vamos aproveitar para puxar a orelha também do Executivo, pois 

no Portal de Transparência falta muita informação e deixa a desejar, os 

contratos, por exemplo, que ela falou, nenhum chegou até esta Casa e fica difícil 

dos vereadores fazer o seu trabalho e fiscalizar. Queria agradecer a todos os 

vereadores que aprovaram a Moção de Apelo 004/2020, que, junto ao Vereador 

Furlan, de Mogi das Cruzes e o vereador Nei, que fazem parte do partido que eu 

estava anteriormente, o Democratas, me ligaram e pediram para fazer essa 

Moção através de alguns donos de academia. Prontamente liguei para o 

professor Sérgio, Vereador Juca, assinaram junto comigo a Moção. A saúde 

pública também precisa da saúde, então, quando os donos de academia me 

procurarem e falaram: “Ó, a gente vai trabalhar dentro das restrições sanitárias, 

dentro das recomendações da saúde necessária”, me explicaram da maneira 

que eles vão trabalhar de personal, então a gente viu que tem condições de 

trabalhar, não vai ser prejudicial a ninguém. Vai dar muito mais trabalho para 

eles, mas também eles precisam trabalhar, precisam ganhar o seu pão de cada 

dia. Por isso prontamente fiz o ofício, a Moção junto aos vereadores. Queria  



 

 

 

 

agradecer a todos que aprovaram. Obrigado, senhor presidente.”. Não havendo 

mais vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente 

Robério de Almeida Silva faz suas Considerações Finais: “Boa tarde a todos, 

os nobres vereadores, a população que está nos acompanhando também, os 

assessores aqui presentes também, boa tarde a todos! Eu gostaria de deixar 

claro mais uma vez aqui nessa Casa que, quando foi... quando essa Casa aqui 

devolveu, antecipou, na realidade, antecipou 120 mil reais do duodécimo, o 

nome já diz, é uma antecipação, esse duodécimo é parte que deveria ser 

devolvido em dezembro. Talvez um ou outro Vereador aqui não entendeu que o 

que vai ser devolvido para a prefeitura, para os cofres públicos do Executivo é 

esse valor. Não, não é esse valor, isso aqui é apenas uma antecipação. Então 

antes de sair por aí falando “Não, ano passado devolveu 300, devolveu 200, e 

esse ano só devolveu os 120”, então, gente, tenham consciência que esses 120 

mil reais, com anuência de todos os vereadores aqui dessa Casa, foi apenas 

uma antecipação. Só para deixar claro para vocês. Terminando a Ordem do Dia 

e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço aos presentes e fiquem todos 

com Deus. Declaro encerrada a presente Sessão Ordinária.”. Esta Ata lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 29 de junho de 2020. 
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