
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 10 de março de 2008. 

Às vinte horas do dia dez de março do ano de dois mil e oito, na sede da Câmara Municipal 
de  Biritiba  Mirim,  situada  à  Rua  João  José  Guimarães,  nº.  125,  Centro,  desta  cidade  e 
município de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo,  presentes os Senhores Vereadores em 
exercício  nesta  10ª  Legislatura,  e  que  se  reuniram  no  Plenário  “Vereador  João  Suharo 
Makiyama” para  a realização da  Sessão Ordinária,  regimentalmente  prevista.   Assumiu a 
direção dos trabalhos a senhora Presidente Vereadora ERICA DE QUEIROZ que convidou a 
mim,  Vereador  JOSÉ  MARIA  DE  SIQUEIRA  JUNIOR,  para  auxiliar  nos  trabalhos  de 
secretaria da Mesa Diretora, face a ausência do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni. 
Instalada a Sessão, a senhora Presidente solicitou ao senhor Primeiro Secretário que fosse 
feita à chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal. Feita 
esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 156, do Livro nº. IX 
de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia 
“quorum” legal para as deliberações, face ao comparecimento da maioria dos membros da 
Câmara.  Constatou-se a ausência do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni. Havendo 
“quorum” legal, a senhora Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, 
declarou abertos os trabalhos, passando-se ao material dado ao Expediente. EXPEDIENTE: 
1.  Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 03 de março de 2008. O 
Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior requer a dispensa da leitura da Ata, uma vez que 
se encontra na Secretaria da Câmara a disposição de todos os senhores Vereadores. A senhora 
Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Carlos Alberto, ficando aprovada 
por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Após, a senhora Presidente coloca em única 
discussão e  votação a  Ata  da  Sessão Ordinária  do dia  03/03/2008,  ficando aprovada por 
unanimidade. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 191701/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 
3. Leitura do Convite Especial  da Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis; 4. Leitura 
do Comunicado da Câmara dos Deputados – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e  Fiscalização.  Recursos  do Orçamento da  União destinados  ao município;  5. Leitura  do 
Ofício nº. 002/08 – CAE – Conselho de Alimentação Escolar de Biritiba Mirim. Aos senhores 
Vereadores,  solicita  a  intercessão  junto  à  Prefeitura  Municipal  para  o  aumento  da 
contrapartida para a Merenda Escolar;  6. Leitura do Ofício nº. 017/08 – Seção de Merenda 
Escolar. Encaminha cópia da Ata da reunião do Conselho de Alimentação Escolar, realizada 
no  dia  29/02/2008;  7. Leitura  do  Ofício  nº.  010/2008  –  DAGP.  Encaminha  Atos  do 
Executivo: *Portarias nº.s 020 a 032/2008; *Decretos nº.s 2.501 a 2.503/2008; *Lei Ordinária 
nº. 1.481/2008; *Leis Complementares nº.s 077 e 078/2008; *Contatos nº.s 003 a 005, 008, 
014 a 017/2008; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 010/2007; *Termo Aditivo nº. 01 ao 
Contrato nº. 002/2007; *Termo Aditivo nº. 05 ao Contrato nº. 080/2005.  INDICAÇÕES: 
Autoria  dos  Nobres  Vereadores  Carlos  Alberto  Taino  Junior  e  Benedito  Donizete  de 
Almeida:  001) Indicação nº. 358/2008, solicitam ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento Municipal de Obras a promover a passagem da máquina motoniveladora na 
Rua Campos Sales, no Bairro Jardim Vista Alegre; 002) Indicação nº. 359/2008, solicitam ao 
Sr.  Prefeito  Municipal  que  interceda  junto  À Empresa  Bandeirante  de  Energia,  para  que 
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instale luminárias ao longo da Estrada do Minami; 003) Indicação nº. 360/2008, solicitam ao 
Sr.  Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a 
instalação  de  placas  de  sinalização  de  trânsito,  como  determina  o  Código  Brasileiro  de 
Trânsito, na Av. Júlia Maria do Espírito Santo e na Rua Antonio Martins de Miranda, no 
Bairro Irohy – Km. 18; 004) Indicação nº. 361/2008, solicitam ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a passar a máquina motoniveladora na Viela 
em frente ao Km. 73 + 350 metros da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, no Bairro 
Irohy, cascalhando seus pontos mais críticos e ainda, roçando e removendo o mato e o lixo 
existente nas suas margens; 005) Indicação nº. 362/2008, solicitam ao Sr. Prefeito Municipal 
que determine ao Departamento Municipal de Obras, a passar a máquina motoniveladora na 
Rua Ivan Garcia, principalmente em frente à Creche Irio Taino, no Bairro Irohy, cascalhando 
seus pontos mais críticos e ainda, roçando e removendo todo o mato e o lixo existente nas 
suas  margens;  006)  Indicação  nº.  363/2008,  solicitam  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que 
determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  promover  a  passagem  de  máquina 
motoniveladora na Rua do Aeroclube, no Bairro Irohy, cascalhando seus pontos mais críticos 
e  ainda,  roçando  e  removendo  todo  o  mato  e  o  lixo  existente  nas  suas  margens;  007) 
Indicação nº. 364/2008, solicitam ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
Municipal de Obras a promover a operação ‘tapa buracos’ nas Ruas Antonio José Martins de 
Miranda e Julia  Maria  do Espírito  Santo,  no Bairro Irohy;  008) Indicação nº.  365/2008, 
solicitam ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a 
promover a limpeza da tubulação localizada em frente ao bar do Jorge, na Rua Antonio José 
Martins de Miranda, no Bairro Irohy; 009) Indicação nº. 366/2008, solicitam ao Sr. Prefeito 
Municipal  que determine ao Departamento Municipal  de Obras a promover a limpeza do 
Córrego localizado ao lado do JK Flores e Plantas,  no Bairro Irohy. Autoria dos Nobres 
Vereadores Marcelo Silveira Mistroni e Fernando Henrique Bolanho:   010) Indicação nº. 
367/2008, solicitam ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a fazer a 
troca da ‘boca de lobo’  ou mesmo a sua manutenção, localizada na Rua Antonio Carlos 
Salgado de Abreu, no Bairro Jardim Alvorada. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel  
de Aguiar:  011) Indicação nº. 368/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 
junto ao departamento competente  para que faça a conservação dos  pontos de  ônibus  do 
município;  012) Indicação nº.  369/2008,  solicita  ao Sr.  Prefeito  Municipal  que interceda 
junto à Empresa Bandeirante de Energia,  no sentido de colocar luminárias  na Rua Vânia 
Steffan  dos  Santos,  no  segundo  poste  da  rua,  altura  do  nº.  13,  no  Bairro  Jardim  dos 
Eucaliptos;  013) Indicação nº.  370/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito Municipal que interceda 
junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de arrumar as Ruas 03 e 25 situadas 
no  Bairro  Nirvana;  014)  Indicação  nº.  371/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que 
interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de efetuar reparos na lixeira 
que se localiza no ponto final da linha de ônibus da Empresa Julio Simões (Mogi-Biritiba-
Jardim  dos  Eucaliptos),  no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos;  015)  Indicação  nº.  372/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, 
no sentido de fazer uma lombada na Rua João Paulo II e na Rua José Sérvulo da Costa, 
situadas  no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos;  016)  Indicação  nº.  373/2008,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito Municipal que interceda junto ao departamento competente para que se providencie o 
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aumento do aterro da Estrada de Santa Catarina, entre o Bairro Vista Alegre e a Ponte do Rio 
Tietê, devido à dificuldade que muitas pessoa têm de transitar no local;  017) Indicação nº. 
377/2008,  solicita  ao Sr.  Prefeito  Municipal  que providencie  um vigia  na  EMEF Regina 
Célia, devido a escola ter sido alvo constante de vandalismo.  Autoria do Nobre Vereador  
Marcelo Silveira Mistroni: 018) Indicação nº. 374/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que interceda junto ao setor competente, para que retirem o bloco de cimento que está na Av. 
Ferdinando Jungers, beirando a guia do terreno baldio, próximo ao Centro Espírita Lírio do 
Campo; 019) Indicação nº. 375/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto 
ao setor  competente,  para  que  façam a  limpeza e  a  retirada  do mato  no acostamento da 
Estrada do  Kobayashi,  que está  impedindo a  passagem de pedestres;  020)  Indicação nº. 
376/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente, para que 
façam o reassentamento dos paralelepípedos em frente à Empresa Bandeirante de Energia. 
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  Autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique 
Bolanho: 01) Leitura do Projeto de Lei nº. 013/2008, que “Dispõe sobre a denominação de 
via pública no Bairro Jardim Nova Biritiba,  no município de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências.”  Autoria do Poder Executivo: 02)  Leitura da Mensagem nº.  007/2008 - 
Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  014/2008,  que  “Revoga  em todos  os  seus  termos  o 
subtítulo “Disposições Transitórias” e o Artigo 18 da Lei Complementar nº. 01, de 30 de maio 
de 2003, e dá outras providências.”  03) Leitura do Ofício  nº.  084/2008/AARI-GP,  que 
solicita  inclusão  de  projeto  de  lei,  encaminhado  através  da  Mensagem nº.  007/2008,  na 
Ordem do Dia. Após a leitura do Ofício nº. 084/2008/AARI-GP, a senhora Presidente coloca 
em  única  discussão  e  votação  do  Plenário  o  referido  ofício,  ficando  aprovado  por 
unanimidade.  Porém,  o  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho,  na  qualidade  de 
Presidente da Comissão de Ordem Econômica, requer a senhora Presidente vistas ao Projeto 
de Lei Complementar nº. 014/2008 para melhor análise. A senhora Presidente concede vistas 
ao  Vereador  Fernando.  04)  Leitura  da  Mensagem  nº.  008/2008  -  Projeto  de  Lei 
Complementar nº. 015/2008,  que “Dispõe sobre a criação de cargos e outras alterações no 
Quadro  de  Pessoal  Permanente,  e  dá  outras  providências.”  Terminados  os  trabalhos  do 
Expediente, passou-se de pronto ao material dado a  ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre 
Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção:  001)  –  Única  discussão  e  votação  o 
Requerimento  nº.  005/2008,  ao  Exmo.sr.  Estevam  Galvão  de  Oliveira,  DD.  Deputado 
Estadual por  São Paulo,  para  que interceda junto ao Governo do Estado de São Paulo e 
verifique  a  possibilidade  de  trazer  ao  município  de  Biritiba  Mirim a  Unidade  Móvel  do 
Poupatempo. A senhora Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado 
por unanimidade o Requerimento nº. 005/2008.  Autoria do Nobre Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni: 002) – Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 010/2008, 
ao Ilmo.sr. Soldado PM José Alves Sobrinho, lotado no 17º Batalhão da Polícia Militar de 
Mogi  das  Cruzes  –  3ª  Cia.  –  Destacamento  da  Polícia  Militar  de  Biritiba  Mirim  que, 
juntamente  com os  soldados  Éder  e  Lencione,  obtiveram  êxito  em extinguir  o  incêndio 
ocorrido na sala de energia da agência da Caixa Econômica Federal de Biritiba Mirim. A 
senhora  Presidente  colocou  em  única  discussão  e  votação,  ficando  aprovada  por 
unanimidade  a Moção de Aplausos  nº.  010/2008.  Terminados  os  trabalhos  da  presente 
Sessão,  a  senhora  Presidente solicita  ao Vereador  Carlos  Alberto  acompanhe  a  Srª.  Leni 
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Maria Melo Oliveira até a Tribuna, que se inscreveu para fazer o uso da palavra na “Tribuna 
do Povo. Com a palavra, a Srª. Leni Maria Melo Oliveira: “Senhores Vereadores e amigos  
presentes. O motivo pelo qual venho a Tribuna desta Casa é pedir aos senhores Vereadores  
que tomem providências urgentes sobre o atendimento do hospital de Biritiba Mirim, mais  
precisamente contra a Doutora Gilda, médica esta que durante o seu plantão de sexta-feira,  
o paciente senhor João Batista Trindade, apresentava fortes dores abdominais e a Doutora  
Gilda lhe deu alta e o mesmo se recusou a sair do hospital,  pois não se sentia bem. Na 
manhã de sábado, a ambulância o levou até a minha casa, mas ele não conseguia nem ficar  
em pé, tamanha era a dor. Voltei com ele ao hospital e a Doutora Gilda se recusou a interná-
lo novamente dizendo que ele já tinha tomado um belo café da manhã e que no hospital ele 
não poderia ficar. Fiquei chocada ao ver um ser humano doente, chorando de dor, pedindo  
por socorro, sendo tratado dessa maneira por uma pessoa que se diz médica do hospital de  
Biritiba.  Indignada,  procurei  pelo  senhor  Prefeito  que  ligou  para  o  administrador  do 
hospital, mas nada foi feito porque enquanto eu corria atrás de uma solução, a ambulância 
levou o senhor João e o deixou no meu sítio no Bairro do Pomar do Carmo, chorando de  
dor. Diante desse quadro, nós o levamos para o SUS onde ele deu entrada na emergência e  
no centro cirúrgico com o quadro de sub-contusão intestinal e o mesmo foi operado e se  
encontra em estado grave, pois foi retirado um câncer. Fiz um boletim de ocorrência por  
maus tratos  por  parte  do hospital,  pois  o  doente  foi  xingado e  humilhado a noite  toda,  
inclusive, ameaçado e que se ele ficasse reclamando da dor, chamariam a polícia para tirá-
lo  de  lá.  Diante  de  tanta injustiça e indignação,  é  que eu peço providências  urgentes  à  
Direção do Hospital de Biritiba Mirim. Tem uma coisa que eu aprendi: que uma resposta  
quando ela é branda, faz recuar o furor, mas a palavra que causa dor faz subir a ira. Se o  
senhor João tivesse sido atendido e eu também tivesse sido atendida com dignidade, com 
certeza  eu  não  estaria  aqui.  Quero  dizer  que  tudo  o  que  eu  disse  é  de  minha  total  
responsabilidade.  Peço  providências  urgentes.  Quero  agradecer  ao  Vereador  Wellington  
que, não é porque ele é meu genro, mas que nessas horas me acode, e infelizmente, ele não 
estava presente porque estava viajando e é por isso que passei por tudo e me sinto indignada,  
injustiçada de ver um ser  humano doente,  com cinqüenta e sete anos,  ser tratado dessa 
maneira no hospital de Biritiba Mirim. Esse é um caso que eu presenciei que, com certeza,  
vou trazer vários, inúmeros casos do que está acontecendo no hospital de Biritiba Mirim.  
Peço aos  senhores,  não sei  como,  mas que tomem providências,  abram uma sindicância  
contra o hospital de Biritiba para ver o que está acontecendo, porque a população carente  
de Biritiba, que não tem condições de ter um plano de saúde como eu graças a Deus tenho,  
sofrem,  sofrem horrores.  Sou testemunha,  fiz  um boletim de  ocorrência  e  vou  trazer  as  
provas  necessárias  se  assim forem pedidas.  Muito  obrigada.”   Terminada  a  oratória  da 
senhora Leni, a senhora Presidente solicita ao Vereador Carlos Alberto acompanhe o senhor 
Luiz de Oliveira até a Tribuna, que se inscreveu para fazer o uso da palavra na “Tribuna do 
Povo”.  Com  a  palavra,  o  senhor  Luiz  de  Oliveira: “Boa  noite  a  todos  os  senhores  
Vereadores e população presente. Os senhores Vereadores estão lembrados que no dia três  
de novembro passado eu estive aqui recebendo um título de Cidadão Biritibano, onde me  
emocionei e chorei. Hoje estou aqui fazendo esse apelo, quase chorando, porque o que eu 
presenciei nesse hospital, é por isso que faço esse apelo contra essa médica que, para mim 
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não é médica, é uma veterinária,  deram o diploma para ela errado.  Eu não falei  que o  
senhor João era meu caseiro, falei que ele era meu vizinho e ela o tratou como se fosse um  
cachorro, ela queria expulsa-lo de qualquer maneira. Eu fiquei lá até as duas e meia da  
manhã e ela queria que eu o convencesse que fosse embora e eu disse a ela que não poderia  
fazer isso porque o homem estava sofrendo com dor e assim que eu virei  as costas,  ela  
mandou o rapaz para a casa. O motorista passou em minha casa e minha esposa disse que  
era para mandar o senhor João de volta ao hospital, o motorista retornou ao hospital e a  
médica não o aceitou. Isso me deixou chocado, o que fizeram com um ser humano, não se faz 
nem com um cachorro. Aqui em Biritiba, em matéria de saúde, nós temos bons médicos, está  
certo  que  o  hospital  não  tem  muitos  recursos,  mas  é  até  uma  vergonha  quem  está  
administrando tudo aquilo, usar o nome do Dr. Arthur Alberto Nardi, não é possível, não  
respeitar  o  nome  daquele  homem,  temos  também o  Doutor  Márcio  que  é  um excelente  
médico, mas não é possível deixar uma ‘veterinária’ fazer o que ela fez. Como o Prefeito  
Jacaré falou que era ‘proibido morrer em Biritiba’, mas aqui em Biritiba também é proibido  
ficar doente, pois do jeito que estão tratando as pessoas pobres, isso não pode ficar assim.  
Eu falei com a doutora que não podia levar aquele homem para a casa do jeito que ele está e  
ela me disse que não poderia ficar lá. Então disse a ela: ‘a senhora está com dó, então joga  
ele na rua ou então leva para a sua casa’ e ela me disse que a casa dela não era hospital.  
Quando se precisa de uma ambulância leva-se três horas para socorrer, mas quando é para  
levar o doente lá morrendo é feito rapidamente. Então faço o meu apelo aos vereadores e  
quanto  providencias  a  essa  ‘veterinária’  eu  estou  tomando,  já  fizemos  o  Boletim  de  
Ocorrência. O que eu quero é que vocês tomem providências para que ela não faça plantão,  
pois se fizer, eu é que vou fazer plantão lá no hospital, eu não vou sair de lá e o que eu vir  
alguma coisa de errado, vou chamar a polícia. Estou implorando para vocês que tomem uma  
atitude,  pois  não tem condições de deixar uma ‘veterinária’ trabalhar.  Não sei  qual é a  
maneira que vocês vão tomar essa atitude, mas estou pedindo de coração, não é só por causa  
desse meu caseiro que eu vim aqui e falei que ele era meu vizinho, agora o coitado do homem 
está com câncer  e  imagina a dor  que esse  homem sentiu.  O motorista  deixou o homem  
sozinho, ninguém assinou que recebeu ele de volta e eu disse para ela que rasgasse então a  
ficha e tirasse o meu nome dali. Essa médica tinha que ter o curso de adestradora. Vocês me 
desculpem por eu estar alterado. Muito obrigado.”   Terminada a oratória do senhor Luiz de 
Oliveira,  o  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar  solicita  um  aparte  e  diz: “Como 
Presidente da Comissão de Ordem Social, aquela que cuida da área da saúde, nós vamos  
verificar esse caso, quero convidar os Vereadores Fernando, Wellington e também outros  
que queiram participar para vermos como é que está a situação. Se existe uma doutora que  
trata desse jeito as pessoas, ela com certeza não pode ficar mais lá.  Seria bom se mais  
pessoas viessem nos trazer a situação em que se encontra, para que tomemos providências. É  
como o senhor Luiz falou, se um Vereador estiver no hospital ou se alguém chama-lo, o  
atendimento será outro, e muitas vezes nós não ficamos nem sabendo o que aconteceu. Eu  
agradeço ao senhor e a dona Leni em terem dado o depoimento e nós vamos verificar esse  
caso em todos seus detalhes e ver o que o hospital irá fazer a respeito disso. Obrigado.” 
Terminados  os  oradores,  solicito  ao  senhor  Primeiro  Secretário  que  faça  a  chamada  dos 
oradores inscritos para fazerem uso da tribuna no tempo regimental destinados às explicações 
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pessoais:  1.  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho:  Solicita  autorização  a  senhora 
Presidente para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe é concedida e diz: “Quero 
apenas fazer um comentário quanto ao que o senhor Luiz e a dona Leni falaram. Também me  
coloco a disposição, tive um problema há mais ou menos um mês atrás com o meu irmão que  
foi até ao hospital e, infelizmente também estava com problema no pé, na verdade com o  
dedo trincado e o médico não pediu a ele nenhum raio X. Como o Vereador Jarbas comentou  
agora, eu também me proponho que seja feito até uma auditoria dentro do hospital, que seja  
analisado esse caso e mais outro que se tenha conhecimento. Muito obrigado.”  2. Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar:  Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  3. Vereador José 
Maria de Siqueira Junior:  Solicita autorização a senhora Presidente para fazer o uso da 
palavra em seu assento, o que lhe é concedida e diz: “Não é de hoje, senhor Luiz e dona Leni,  
que nós ouvimos reclamações do hospital. Eu já tive problemas no hospital, já consegui tirar  
uma  médica  pediatra  do  hospital  por  mau  atendimento,  mas  nós  precisamos  realmente  
formalizar essas reclamações e tomar as providências com relação ao hospital, porque hoje,  
o que eles dizem no hospital é que não podem encaminhar pacientes para o SUS porque  
Biritiba Mirim tem gestão plena. A gestão plena consiste em que o hospital de Biritiba Mirim 
teria de fazer tudo: cirurgia, atendimento, U.T.I., maternidade, e isso não vai existir tão cedo 
no hospital de Biritiba Mirim. Eu particularmente, acho que essa situação chegou no limite,  
e temos que tomar uma providência urgente porque nós demos carta branca para aquelas 
pessoas que estão lá trabalharem, e eles nos prometeram que a qualidade no atendimento  
iria melhorar e que as pessoas seriam bem atendidas e sairiam satisfeitas de lá. Realmente,  
uma meia dúzia fala bem do hospital porque são amigos deles, são indicados por amigos 
deles e isso tem que acabar. O hospital tem que atender a todos igualmente, independente de  
ser amigo de ‘A’, ‘B’ ou ‘C’, de ser parente de Vereador ou amigo de político, eu acho uma 
pouca vergonha e realmente nós temos que tomar uma posição. Estou disposto a trabalhar  
nesse caso porque não é possível, onde vai parar o dinheiro que vai para o hospital, ninguém 
sabe onde vai parar. Reclamavam-se nos médicos que não cumpriam o horário, mas porque  
que só em Biritiba não cumprem o horário, porque em Mogi, em Salesópolis, em Guararema 
cumpre horário, mas em Biritiba não cumprem, os médicos dizem que vêm para cá para  
descansar e que isso aqui é ‘bico’. Isso tem que acabar, não é possível, temos que tomar  
providências. Agora, eu já tentei conversar a respeito desse assunto e me disseram que se a  
gente ‘apertar’ os médicos, eles vão embora. Que vão embora então, não é possível que não 
achem médicos para virem trabalhar aqui, o salário de plantonista não é ruim, se ganha  
mais do que na Santa Cata de Mogi das Cruzes.  É um caso sério,  veio à tona hoje por  
pessoas que eu as considero importantes na cidade, de família tradicional. Acho que não  
poderia e nem deveria chegar a esse ponto.  Peço aos senhores Vereadores que nós nos  
reunamos e tomemos uma providência, seja ela qual for, porque eu acredito que o Prefeito  
estará do nosso lado, porque ele foi eleito para defender o povo assim como nós. Então,  
senhora Presidente, senhores Nobres Pares, eu me coloco à disposição para trabalhar em  
cima desse caso e que seja feito o que tenha que se fazer, para que melhore a qualidade da 
saúde do município. É lógico que a gente não vai do dia para a noite transformar o hospital  
de Biritiba em o melhor hospital do mundo, mas eu tenho certeza que se as pessoas que lá  
estão se dedicarem um pouco mais e o dinheiro for bem gasto, com clareza, com prestação  
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de contas, porque até hoje eu não vi nenhuma prestação de contas do hospital, porque não é  
obrigação  da  Prefeitura  prestar  contas  e  sim  da  São  Benedito  que  é  quem  está  lá  
administrando o dinheiro. Então senhores Vereadores, estou à disposição, e dona Leni, traga  
realmente para nós informações porque nós precisamos delas para colocá-las no papel e  
tomarmos providências. Muito obrigado.” O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior 
solicita um aparte e diz: “Eu quero me colocar à disposição, faço das palavras do Vereador  
José Maria as minhas, e quero solicitar à Presidência e ao líder do Prefeito para que nós  
possamos marcar  uma reunião  com o  Prefeito  e  o  pessoal  da saúde,  aqueles  que estão  
administrando o hospital municipal e chamarmos essa médica para ver qual a atitude dela  
também.  Estou  à  disposição  da  Presidência  e  dos  demais  Nobres  Pares  aqui.  Muito  
obrigado.” 4. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: Solicita autorização a senhora 
Presidente para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe é concedida e diz: “Como a 
minha sogra falou, eu acompanhei o caso por telefone e realmente é uma coisa lamentável,  
não é a primeira vez que ocorre isso, eu mesmo já tive esse testemunho e já tive muitos  
problemas naquele hospital, já briguei bastante com enfermeira, com todo mundo, porque  
realmente o tratamento é desumano mesmo. Já coloquei isso na presença do Prefeito, já falei  
com o Marcelo, hoje mesmo falei com ele e com o Adriano, já tinha comunicado várias vezes 
desses casos que vem ocorrendo. O caso do senhor João é semelhante ao caso que ocorreu  
no Rio Acima, até na época foi a Dona Dirce quem trouxe, trouxe uma mulher que ficou a  
noite toda ruim, eles a mandaram para a casa, depois ela foi para o SUS, teve um derrame e  
hoje a mulher está na cadeira de rodas lá no Rio Acima, exatamente por essa negligência, da  
mesma forma que ocorreu agora, devido a esse mau atendimento. Acredito que não seja só  
essa médica não, é a cultura do hospital tem que mudar. Acho que o funcionário só é ruim se  
a administração assim permitir, então temos que falar com a administração, tem que mudar  
a administração, temos que conversar sério com aqueles que estão administrando. E como o  
Vereador José  Maria falou:  não quer  trabalhar,  vai  embora.  Chegam currículos  e mais  
currículos aqui de pessoas que pedem emprego, que acabam indo para Mogi e para outros  
lugares e às vezes são pessoas que se formaram aqui e não tem emprego, e vem uma médica  
dessa no hospital e está fazendo o quê? Hoje tem filhos da cidade que estão com diploma na  
mão e não conseguem um emprego na cidade e vêm aquelas pessoas de fora e conseguem.” 
O Vereador José Maria solicita um aparte e diz: “Não é só na área médica não. A área 
odontológica também está um lixo, não se acha a chefe de Seção Odontológica aqui em  
Biritiba. Eu nunca vi, tem chefe mas não está aqui nunca.” Vereador Wellington: “Então a 
gente fica indignado com isso, em vez de dar oportunidade aos filhos da terra que estão  
lutando  para  conseguir  um  diploma,  para  conseguir  um  emprego  até  para  estarem 
trabalhando perto de seus próximos aqui, não conseguem, e colocam umas pessoas dessas  
para  trabalharem  dentro  do  hospital.  Isso  que  temos  que  mudar,  como  eu  estava  
conversando com vocês antes da Sessão de hoje, a gente tem que assumir a nossa posição,  
vamos ver quem está do lado do povo e quem não está que fique com o que está aí. Quando a  
gente fala é porque estamos criando problema, porque é agitador, a gente é isso ou aquilo,  
mas nós estamos mexendo com a saúde, e é o que eu sempre falo: um médico pode destruir  
uma família, ele mata uma pessoa e leva a família toda, a gente fica refém deles, eles são os  
únicos profissionais que não temos acesso a U.T.I., ao diagnóstico, e ele pode deixar você  
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até a última hora agonizando, a família toda fica, e pior ainda com quem não tem plano de 
saúde. As ambulâncias, ontem mesmo conversei com o mecânico que está revoltado porque 
está há três meses a ambulância parada aqui no Bairro Jardim Yoneda, o conserto fica em  
mil  e  duzentos reais  e  dizem que não tem o dinheiro para fazer.  O motorista falou que  
podemos ir lá e tirar foto porque isso é um absurdo, eu vejo gente gastar dinheiro com tanta  
coisa e essa parte de prioridade não tem. Como nós falamos das camisetas da APAE, são  
sessenta e nove crianças e não tem dinheiro para comprar as camisetas. A gente vê que a 
saúde aqui está brincadeira e acho que cabe a nós, no último ano do mandato fazermos a 
nossa parte e quem quiser vim que venha e quem não quiser que fique contra. Eu acho que o  
povo já esperou demais e é muito pacato o povo de Biritiba, por isso que a gente tem que  
assumir essa frente, pois fomos eleitos por eles e eu me indigno com isso porque eu sou muito  
próximo do povo e vejo que a situação é emergencial mesmo. Hoje veio uma mulher aqui de  
novo com aquela questão dos remédios manipulados, de novo esse assunto, de que o médico  
falou ontem para ela que se não tomar os remédios manipulados ela não vai curar. A mulher  
não tem cinqüenta e sete reais para comprar e ela vem aqui para arrumarmos o dinheiro e se  
não tivermos para arrumar,  a mulher  fica com a receita  na mão chorando na porta da  
Câmara e o médico está lá dando risada. Eu não sei qual o interesse dele que os pacientes  
comprem na Nitratus, eu não sei o que tem a ver isso, só falta ele dar o endereço e por o  
telefone lá, isso é um absurdo. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, o professor  
Jarbas  montou  uma  comissão,  chamamos  o  pessoal  da  cooperativa  e  infelizmente  não 
avançamos, acho que todos nós temos que nos unir em relação a esse problema aí que vai  
bater a qualquer hora na porta de qualquer um de nós aqui. Muito obrigado e boa noite.” 
Não havendo mais oradores inscritos, a senhora Presidente diz: “Quero dizer que também 
estou à disposição para ajudar, como todos os Vereadores também estão, e juntos iremos  
tomar providências.” Após, no uso de suas atribuições legais, a senhora Presidente convoca a 
reunião das Comissões Permanentes para a próxima quinta-feira, dia 13 de março de 2008, às 
quinze horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Não havendo nada mais a ser tratado, 
a senhora Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. De tudo o que, para 
constar, foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e achada 
conforme, vai devidamente assinada. 

Lida, discutida e votada na Sessão Ordinária do dia 17 de março de 2008.

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
Primeiro Secretário Substituto  

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário
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