
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia dezoito de setembro do ano de dois mil e dezessete, 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 13ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador 

LOURIVAL BISPO DE MATOS, convidou o Vereador FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES e o Vereador ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, 1ºSecretário e 2ª 

Secretário, respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. 

Instalada a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que 

fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal. 

Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.22, do 

Livro nº. 14 do livro de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da 

Câmara. Vereador Jorge comunica que o Vereador Leonardo Venâncio encontra-se a 

caminho para fazer parte da Sessão; comunica também que o Vereador Marcelo não 

virá a Sessão por motivos de saúde. Onze Vereadores se fazem presentes. Havendo 

“quórum” legal, o Senhor Presidente solicita que se iniciam os trabalhos com a leitura 

da Ata da Sessão Ordinária do dia onze de setembro de dois mil e dezessete, onde o 

senhor Presidente solicita ao Vereador Fernando para que faça a leitura; o Vereador 

Jorge Mishima solicita a dispensa da leitura da Ata, pois as mesmas encontram-se a 

disposição na Secretaria nesta Casa de Leis- O Presidente inquiriu aos Vereadores 

presentes: Em discussão e votação, aqueles que forem a favor que permaneçam 

sentados. APROVADO. Leitura do Ofício nº 274/2017 – SMA-M Prefeitura Municipal 

de Biritiba Mirim Atos Administrativos – Portarias nº 423 3 424/2017; Leitura do 

Ofício nº 281/2017 –SMA- Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim- Atos 

Administrativos, Portarias nº 425/2017 e 428/2017; Leitura do Ofício nº 285/2017- 

SMA- Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim- Portaria nº 433/2017, Lei Ordinária  nº 

1781/2017; Leitura do Ofício nº 288/2017- SMA- Prefeitura Municipal de Biritiba 

Mirim , Atos Administrativos – portarias nº 429 a 432, 434 a 442, 444 a 447/2017, 

Decreto nº 3269/2017, Lei Ordinária nº 1782 a 1788/2017, Contratos nº 038,038,044 e 

049/2017, Termo Aditivo nº 07 contrato nº 076/2017, 04 contrato nº 095/2014, 01 

contrato nº 034/2017. Não havendo mais Expediente, passando para a leitura das 

Indicações: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 1. Indicação nº 417/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, que interceda junto ao órgão competente, a manutenção e expansão da 



iluminação pública na Rua Shiguero Takebe Centro em toda sua extensão. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 2. Indicação nº 

418/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que determine à 

Secretaria competente a manutenção e expansão da iluminação pública em caráter de 

urgência no Bairro Vila Márcia em toda sua extensão. Não havendo mais Indicações, 

passamos para PROJETO EM DELIBERAÇÃO Vereador Leonardo Venâncio 

pede pela ordem: Senhor Presidente gostaria que meu nome fosse consignado em Ata. 

Assim consta a presença. AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 1: Projeto de Lei 

Complementar nº 039/2017, dispõe sobre a concessão de reajuste aos vencimentos dos 

Servidores do Poder Legislativo, e dá outras providências. Projeto DELIBERADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA E SILVA 2: 

Projeto de Lei nº 061/2017; dispõe sobre a Instituição da Política de combate à 

obesidade e ao sobrepeso de adultos e crianças no município de Biritiba Mirim. Projeto 

DELIBERADO. Vereador Fernando pede pela ordem e diz: Senhor Presidente, nobres 

Vereadores; foi deliberado a poucos momentos nesta Casa o Projeto de Lei 

Complementar nº 039/2017, que dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos servidores 

do Poder Legislativo e dá outras providências; na função de Primeiro Secretário, já 

havendo esse Projeto em deliberação, eu consultei todos os demais pares desta Casa 

presente e solicitei a concordância dos mesmos para que nós possamos incluir na Ordem 

do Dia este Projeto, tendo em vista que o reajuste do funcionalismo do Executivo já foi  

realizado em junho e o nosso por questão de dotação orçamentária ainda estávamos 

aguardando a complementação financeira para que pudéssemos realizar o devido e 

justificado reajuste aos nossos funcionários da Casa; então solicito a Vossa Excelência a 

inclusão do Projeto 039/2017 na Ordem do Dia. Presidente discute com os demais Edis 

a questão a qual foi APROVADA. O mesmo suspense a Sessão por cinco minutos para 

a discussão e conhecimento do Projeto de Lei Complementar. Retornando à Sessão, o 

Presidente solicita que faça a chamada nominal para apuração do “quorum” legal. Onze 

Vereadores presentes e segue a Sessão. Leitura do Parecer Jurídico e das Comissões do 

Projeto de Lei Complementar nº 039/2017.Assessoria Jurídica Projeto de Lei 

Complementar nº 039/2017 que dispõe sobre a concessão de reajuste aos vencimentos 

dos Servidores do Poder Legislativo e dá outras providências. Autoria Poder Legislativo 

Excelentíssimo Senhor Presidente e senhores vereadores trata-se de Projeto de Lei 

Complementar nº 039/2017 proposto pelo Poder Legislativo, com o objetivo de 

conceder reajuste aos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais do Poder 

Legislativo em: 4,16% 5,84 totalizando um acréscimo de 10% (dez por cento). O 

Projeto de Lei em epígrafe não encontra nenhuma vedação legal. Visa o cumprimento 

do disposto no inciso do Artigo 37 da Constituição Federal, do artigo 162 da Lei 

Orgânica Municipal, do Artigo 73 da Lei Complementar nº 7 de 10 de dezembro de 

2004; a concessão de reajuste aos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de 

ambos os Poderes, estão previstos através da Lei Complementar e tem adequação 



orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária anual e compatibilidade com o plano 

plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Federal Complementar nº 

101/2000 artigo 16, 1º e 2. A presente proposta Legislativa ao propor reajuste e aumento 

aos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais do Poder Legislativo, atende à 

disposição contida no artigo 73 da lei complementar nº 7 de 10 de dezembro de 2004 a 

Lei Municipal nº 1760 de 11 de Julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2017 prevê o reajuste dos vencimentos dos 

Servidores, ao menos pelo índice de inflação dos últimos 12 meses do IPC da FIPE São 

Paulo. Com tal reajuste se busca melhores condições de vida dos servidores públicos 

municipais, por meio da preservação do poder de compra da moeda, promovendo a 

gradual recomposição sem perdas para inflação; em sendo assim não existem óbice para 

sua tramitação respeitados os critérios já definidos no Projeto em questão; e os 

fundamentos legais elencados na respectiva Mensagem de Lei e neste Parecer. Biritiba 

Mirim 4 de agosto de 2017. Marina de Fátima Paiva Assessora de Relações 

Parlamentares. Parecer Conjunto das Comissões Permanentes. Projeto de Lei 

Complementar nº 039/2017 que dispõe sobre a concessão de reajuste ao vencimento aos 

vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo e dá outras providências, autoria 

Poder Legislativo. Excelentíssima Senhor Presidente e Nobres Vereadores, os Membros 

das presentes Comissões abaixo denominados respectivamente assinados em 

deliberação e no curso de suas atribuições regimentais, aprovam o presente projeto de 

lei assim o projeto de lei complementar apresentado preenche os requisitos 

constitucionais e legais não havendo óbice para sua discussão e votação pelo colendo 

Plenário, diante do atual processo legislativo Municipal é o nosso Parecer Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim 18 de Setembro de 2016- Presidente Fernando José 

Gonçalves, Relator Lourival Bispo de Matos, Membro Paulo Rogério dos Santos, 

Comissão e Justiça da Comissão de Tributação e Finanças e Orçamento Presidente 

Lourival Bispo de Matos, Relator Fernando José Gonçalves, Membro José Rodrigues 

Lares, Comissão de Ordem Econômica Lourival Bispo de Matos, Fernando José 

Gonçalves, Eduardo Melo, Comissão de Obras Serviços e Bens Walter Machado de 

Almeida, Leonardo Venâncio Molina, Reinaldo Pereira Júnior, Comissão de Educação e 

Cultura Robério de Almeida Silva, Leonardo Venâncio Molina, Sérgio de Paula Franco, 

Comissão de Ordem Social e Saúde Leonardo Venâncio Molina, Robério de Almeida 

Silva, e Luiz Carlos dos Passos discussão e votação Parecer das Comissões. Parecer 

APROVADO. Votação ao Projeto de Lei Complementar nº 039/2017- APROVADO.  

1- PASSANDO PARA ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 1. Em discussão e única votação Requerimento 

nº 300/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao órgão competente para tomar providências necessárias para 

efetuar estudos objetivando a contratação de um médico especialista em Neurologia, 

para efetuar o atendimento no município conforme sugere a Lei nº 1189, de 19 de 



novembro de 2003. Vereador Fernando pede pela ordem para discussão e diz: Quero 

parabenizar o Vereador Paulo pelo Requerimento apresentado, tendo em vista realmente 

essa é uma deficiência que eu sinceramente não consigo entender, como o que o Poder 

Executivo e não só essa gestão, mas, outras gestões também, sempre tem essa 

dificuldade de encontrar, conseguir fazer a contratação de um especialista em 

Neurologia. Essa é uma demanda reprimida no município a Secretaria de Saúde tem 

consciência disso, porém, não se consegue achar um mecanismo para contratação; nós 

entendemos que faltam muitos especialistas em Neurologia na área difícil a contratação, 

até pelo custo né que a Prefeitura hoje despende para bancar um profissional como esse 

né. E muitos não se interessam em estar trabalhando município, justamente pelo que é 

ofertado financeiramente, mas, realmente o Vereador Paulo; é uma é uma demanda 

muito grande, uma demanda reprimida, que eu acho que a Secretaria de Saúde tem que 

buscar de forma urgente a contratação do profissional em Neurologia. Parabéns pelo seu 

Requerimento. Obrigado Senhor Presidente. Vereador Sérgio pede pela ordem, e diz: 

faço minhas as palavras do Vereador Fernando, parabenizando Nobre Vereador Paulo, e 

dizer que realmente faz muitos anos que não temos Neurologista aqui, e nós vimos que 

é uma necessidade; várias famílias necessitando e ter que ficar agendando consulta fora; 

recorrendo a outras cidades enquanto a gente precisa urgentemente tratar nossos casos 

aqui em Biritiba. Vereador Fernando pede um a parte: só para complementar o que eu 

estava dizendo; as vezes nós não temos condições de efetuar o pagamento, quando 

conseguimos contratar um Neurologista,esse consegue vir trabalhar dois, três meses no 

máximo, e automaticamente se desliga do Município; e, se nós fossemos analisar custo-

benefício o que nós gastamos pagando um Neurologista aqui, contra, versos o que nós 

utilizamos de funcionário, combustível, pedágio para levar os nossos pacientes para 

outros municípios, com certeza de repente, poderíamos arrumar uma forma de valorizar 

o custo-benefício você utilizando o que nós temos fora, nas consultas fora, onde são 

marcadas pelo pelo Cross no sistema de marcação de consultas, o custo acaba sendo 

mais caro do que nós pagarmos um profissional aqui né; mas infelizmente a Prefeitura 

ela tem essa dificuldade enorme na contratação do profissional só para registrar o custo-

benefício. Obrigado. Retomando a palavra Vereador Sérgio diz: muito bem colocado 

precisamos de um levantamento da Secretaria de Saúde dos casos que temos no 

município por que, as consultas não são marcadas 2;3;5 no mesmo dia; então você vai 

ter um carro e  haja vista que na maioria das vezes são pacientes com sequela de AVC, 

com difícil locomoção e você precisa levar um na segunda outro na terça ou na quarta 

para cada paciente é preciso uma viagem; então aí aumenta muito custo do transporte 

enquanto consultado e medicado aqui esporadicamente vai ser preciso de um tratamento 

levar mais; aí já diminui o custo com certeza. Vereador Jorge pede pela ordem e diz: 

gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Paulo, gostaria, se Vossa Excelência permitir, 

gostaria de colocar a minha assinatura apoiando a Vossa Excelência. Obrigado. 

Vereador Leonardo pede pela ordem e diz: eu também quero parabenizar a Indicação 



do Nobre Vereador Paulinho e dizer também que o Nobre Vereador Fernando colocou 

que diversas vezes vem o profissional trabalhar e não consegue ficar até o período que é 

estimado porque não há pagamento, sempre está atrasando os profissionais; inclusive o 

pessoal da RB Santa, também estão sem receber já faz dois meses; aí fica difícil de 

contratar os profissionais, mas, meus parabéns pela pelo Requerimento. Muito obrigado.  

Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS 

DOS PASSOS 2. Em discussão e única votação Requerimento nº 301/2017, requer ao 

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

órgão competente para que realize estudos necessários para a mudança com urgência do 

itinerário do ônibus intermunicipal, transporte coletivo explorando em nosso município 

pela empresa Radial Transportes, sob a fiscalização da EMTU-SP, que circula na Rua 

José Bonifácio no Bairro Vila Operária, sugerindo a Avenida Reinaldo Benedito de 

Melo para o novo itinerário, ou que a mesma volte a circular no itinerário de origem, ou 

seja, na Rua João José Guimarães. Vereador Fernando pede pela ordem e diz: Senhor 

Presidente, Nobres Vereadores, gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Luis Carlos 

dos Passos também por esse Requerimento; na realidade o Vereador foi bastante feliz na 

sua justificativa, por que nós estamos infelizmente no samba do “crioulo doido” ali; 

uma hora o ônibus desce ali pela Rua João José Guimarães, outra hora desce pela José 

Bonifácio; na realidade não existe um itinerário definido pela EMTU; só que a Empresa 

Radial não vem cumprindo; eu não sei até que ponto existe certa conveniência até da 

própria Prefeitura no sentido de autorizar esse tipo transporte fora do itinerário, por que 

o itinerário era na Rua João José Guimarães. Tem a feira noturna, vamos alterar o 

itinerário para Rua José Bonifácio. Então eu acho que esse é um problema às vezes nos 

pequenos detalhes a gente vai conseguindo semeando o que a gente vai cultivar e a 

gente vai conseguindo corrigir e o Vereador Luiz foi bastante feliz, quando ele colocou 

no requerimento dele aqui nós temos uma creche municipal, na escola municipal, aqui 

nós temos no SAMU, nós temos a própria departamento da polícia militar, então, 

precisa ter uma definição disso, se é na Rua José Bonifácio que seja na Rua José 

Bonifácio na Rua João José Guimarães na Rua João José Guimarães uma hora passa 

aqui no outro horário passa lá; nós já tivemos uma discussão aqui com a empresa Radial 

eu acho que pode ser de consenso com a Secretaria de Transporte juntamente com a 

empresa de transporte ter esse diálogo, que eu acredito que as duas estão abertas para 

discussão para que desse defina, até para o próprio usuário, o passageiro se definir a 

onde vai pegar o ônibus, se ele vai pegar para o lado de cá da rodoviária você vai pegar 

lá do lado de lá onde ele está esperando lado de cá e aí passa do lado de lá dentro da 

esperando lá ele passa o lado de cá então quer, fica um samba do “crioulo doido” que 

ninguém sabe por que lado vai, se desce por uma rua ou se desce pela outra; parabéns 

Vereador Luis Carlos Passos pelo seu Requerimento e realmente acho que a Secretaria 

de Transporte tem que buscar uma solução junto com a Empresa Radial e EMTU. Muito 

Obrigado. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 



SÉRGIO DE PAULA FRANCO 3. Em discussão e única votação Requerimento nº 

302/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao órgão competente para que sejam tomadas as devidas 

providências no sentido de efetuar roçada e limpeza nas proximidades do Campo de 

Futebol situado no Bairro Cruz das Almas, bem como instalação de placa proibindo 

jogar lixo no mesmo. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 4.em discussão e votação única 

Requerimento nº 303/2017, requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas 

Ezequiel Aguiar, que interceda junto ao departamento competente para que sejam 

tomadas as devidas providências em relação a parte elétrica no Campo de Futebol do 

Bairro Nirvana. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 5. Em discussão e votação única Requerimento nº 

304/2017, requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, 

que interceda junto ao departamento competente para que estudo necessário para 

alteração da faixa de conversão pela esquerda imediata do condutor do veículo na Rua 

Dr. Deodato Wertheimer, seja no sentido para a Rua José Oliva Melo ou Cel Silvino de 

Miranda Melo. Vereador Jorge pede pela ordem e diz: eu gostaria de parabenizar 

Vossa Excelência, eu acho é a centésima vez que Vossa Excelência faz este 

Requerimento; só este ano parece que foi quatro ou cinco; na gestão anterior foi 

inúmeras vezes que Vossa Excelência pediu que fosse feito essa conversão, uma coisa, 

ao meu ver, uma coisa muito simples; facilitaria muito o transito por que na verdade 

está dando margem, porque na verdade há um desencontro lá. Eu gostaria de 

parabenizar Vossa Excelência e gostaria de fazer parte também dando o total apoio a 

Vossa Excelência. Obrigado. Vereador Lourival diz: Vereador, eu hoje fico analisando 

assim: no meu ponto de vista, eu acho que é um descaso que faz não só com esse 

Vereador, mas, com a população que trafegam por aquele local, arriscado a qualquer 

momento se encontrar um carro pelo outro e haver um acidente; vejo em Mogi das 

Cruzes com que facilidade se tem de se locomover nos dois sentidos, vejo aqui, atrás da 

igreja, que situação difícil que a gente passa para trafegar por ali. Eu acho que é um 

descaso, não sei, já é o quarto ou quinto Requerimento, o que cabe ali, apenas uma tinta, 

mais nada; nada mais que uma tinta, uma faixa, então, me desculpe se falar que não tem 

dinheiro para comprar uma lata de tinta, pode falar que eu pago a lata de tinta para 

pintarem. Muito obrigado. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 6. Em discussão e votação única 

Requerimento nº 305/2017, requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas 

Ezequiel Aguiar, que interceda junto ao departamento de obras providencie a suspensão 

da vala com escoamento de água que ficou na entrada da ponte do Rio Tietê, em frente a 

casa do senhor “Julinho”que dá acesso a Rua das Hortência, que dá acesso ao Bairro 

Pomar do Carmo. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 7.em discussão e votação única 



Moção de Apelo nº 028/2017, ao Exmo Senhor Governador do Estado de São Paulo 

Geraldo Alckimin Filho; ao Exmo Senhor Secretário da Secretaria de Segurança Pública 

do Estado de São Paulo, Cel. Mágino Alves Barbosa Filho; Ao Exmo Comandante 

Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Cel. Nivaldo César Restivo e ao Exmo 

Senhor Comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana de Mogi das 

Cruzes, Tenente Cel. Ary Kunihiro Kamiyama. Moção APROVADA. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO COM 

APOIO DOS SENHORES VEREADORES EDUARDO MELO; FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES; JORGE MISHIMA; JOSÉ RODRIGUES LARES; 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA; LOUVRIVAL BISPO DE MATOS; LUIS 

CARLOS DOS PASSOS; PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS; REINALDO 

PEREIRA JUNIOR; ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA; SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO; WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 8 Em discussão e votação 

única Moção de Aplausos nº 029/2017, ao Exmo Senhor Tenente Coronel PM Ary 

Kunihiro Kamiyama. Moção APROVADA. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO COM APOIO 

DOS SENHORES VEREADORES EDUARDO MELO; FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES; JORGE MISHIMA; JOSÉ RODRIGUES LARES; LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA; LOUVRIVAL BISPO DE MATOS; LUIS CARLOS DOS 

PASSOS; PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS; REINALDO PEREIRA JUNIOR; 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA; SÉRGIO DE PAULA FRANCO; WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA. 9 Em discussão e votação única Moção de Aplausos nº 

030/2017, aos policiais militares Soldado PM Klaus Siegfrid Rafel Domingos; Soldado 

PM Ulisses Nocerino; Soldado PM Diogo Henrique Batista; Soldado PM Alexandre 

Juventino Luciano; Cabo PM Vanderson da Silva; Cabo PM Sulivan da Silva Souza; 2º 

Tenente PM Everton Hayashida Nogueira Robles, sob comando do Capitão PM Alex 

Cesário do Amaral. Moção APROVADA. Passando para a chamada nominal para os 

Vereadores inscritos para uso da Tribuna. Vereador Fernando com a palavra, 

Vereador Jorge diz: Gostaria  de passar meu tempo disponível para o Nobre Vereador 

Fernando se ele assim desejar. Vereador Fernando inicia a oratória: Senhor Presidente, 

Robério Segundo Secretário, Nobres Vereadores, a imprensa, representantes da 

população aqui presentes uma boa tarde; já gostaria de antemão agradecer ao Vereador 

Jorge Mishima pelo tempo cedido, não sei será necessário, mas, caso necessário 

utilizarei.  Hoje dois tópicos que basicamente me trazem aqui: primeiro sobre a questão 

do reajuste dos funcionários da Casa eu gostaria de agradecer a todos Nobres 

Vereadores por ter colaborado na votação hoje; ter entendido que num primeiro 

momento não era possível dar aquele reajuste necessário e justo aos funcionários; até 

porque, a Casa estava passando por uma readequação financeira; quando conseguimos 

acertar com o Executivo a questão do duodécimo de repasse aí, sim nós conseguimos 

fechar agora o aumento real dos funcionários.  Lembrando que esse aumento, para que 



fique bastante claro, não é o quadro de Vereadores; não faz parte desse aumento, é 

somente os funcionários da Casa, os Vereadores não no primeiro momento não terão 

nem ainda a reposição que é a perca normal que ocorre todo ano existe a recomposição. 

Então nós vamos estar em quantos Primeiro-Secretário, Membro da Mesa, avaliando 

ainda, de que forma nós vamos fazer a reposição da perca do subsídio dos Vereadores, 

Secretários e Prefeito e vice Prefeito. O outro ponto, Senhor Presidente, que me traz 

aqui a essa Tribuna hoje, é referente a questão da fisioterapia; na semana passada alguns 

munícipes procurou esse Vereador como procurou Vossa Excelência hoje na 

Presidência dessa Casa; solicitando transportes para fisioterapia e nós somos fazer um 

levantamento do porquê do transporte para fisioterapia sendo que a Prefeitura até então, 

estava com o transporte realizando o transporte para fisioterapia. E a informação que 

nós obtivemos, é de que o funcionário que na época se eu não me engano Carlos, fazia 

esse transporte; ele foi removido para um outro departamento; de se deslocado para 

outro departamento; e até o presente momento a fisioterapia está sem o transporte. A 

Clínica contratada continua atendendo, e eu entrei em contato com o proprietário para 

que eu falasse aqui com propriedade; para não dizer que parou atendimento, apesar de 

houve um pequeno atraso na questão do pagamento, mas, já foi resolvido segundo 

própria informação dos proprietários da Clínica; porém, a questão do transporte 

fisioterapia ele encontra-se paralisado. Então eu gostaria que o Senhor Prefeito tivesse a 

sensibilidade até porque nós temos uma demanda muito grande de atendimento de 

fisioterapia no nosso município e o transporte é uma das únicas formas dessas pessoas 

que utilizam o centro de fisioterapia que aqui no centro da cidade, para que ela possa 

realizar o seu tratamento, então não adianta nós temos a vaga na fisioterapia sendo que 

90% dos nossos pacientes não conseguem se locomover até o centro de reabilitação de 

fisioterapia para realizar o seu tratamento.  Então eu gostaria de fazer esse apelo, aos 

Vereadores de base do Senhor Prefeito, que levasse também essa demanda por que é do 

conhecimento da nossa parte; e eu estou utilizando essa tribuna justamente para que 

quem não tivesse conhecimento, passe a ter, de que o sistema de transporte de 

fisioterapia encontra-se parado infelizmente é uma necessidade enorme. Porque hoje a 

população vem até a Câmara pedir para que o Vereador leve para fazer o tratamento, e 

essa não é a função do Vereador, essa função do Executivo, dar condições como nós 

estamos à questão do neurologista com no requerimento do Vereador Paulo que o 

Vereador Sérgio foi muito feliz na sua colocação, corroborando com a nossa colocação, 

não adianta você ter o tratamento, mas você não tem o transporte. Então você até às 

vezes tem a especialidade como nós não temos um neurologista, temos que levar para 

fora, aqui nós temos a fisioterapia, mas não temos como paciente vim realizar o seu 

tratamento. Vereador Lourival pede um aparte: quinta-feira eu estava no meu gabinete; 

realmente chegou uma menina realmente a mãe dela passou a situação muito difícil; e 

realmente faz esse tratamento também lá na clínica e fazendo a fisioterapia; e chegou 

aqui apavorada com a situação porque ela não teve realmente como locomover até; e 



que ela foi até a Prefeitura não sei ela disse: Me leve lá que eu digo quem é a pessoa, eu 

conheço que me respondeu isso; mandou você vai na Câmara Municipal de lá você 

procure quem você votou para arrumar quer dizer um carro; para fazer isso acho que eu 

é muita audácia, porque eu acho que hoje o Prefeito como todos os outros Prefeitos 

tinha, sempre como obrigação, de realmente fazer esse trabalho; sou eleito pelo povo, 

até com a maioria, e os Vereadores, nós Vereadores estamos para auxiliar dentro de 

tudo que for possível, mas não cabe a nós tá levando ninguém para fazer fisioterapia, até 

porque já existia essa condução trabalhando para levar essas pessoas; me falaram que 

são 50 pessoas que faz dentro dos horários né; que faz a fisioterapia, de que estão até 

praticamente hoje sem fazer, e acho que os Nobres Vereadores deve realmente rever lá 

o que é que houve, se tirou realmente o carro se foi para outro, para outro local que for, 

mas acredito o veículo está aí, coloca o motorista para atender a população, não pode é 

largar a população assim; então perdi de fazer seu tratamento; eu vejo umas oito dias né 

ou talvez mais; o que acontece quem é que sofre? É a população. Então eu gostaria de 

pedir aos Nobres Vereadores que procure saber por que, o que é que houve para o 

Carlos deixar sem esse atendimento. Muito obrigado. Vereador Robério pede um 

aparte: Inclusive não só da fisioterapia, mas também a ida quando às vezes o pessoal vai 

até a Secretaria da Saúde, o carro saí às 3 horas da manhã; as vezes aquele horário lá  

não vai atender aquela pessoa que tem uma consulta até mesmo que a Secretaria de 

Saúde marcou lá para às 14 horas ou para às 11 horas independente do horário que foi 

marcado; mas acaba é como já me procuraram  várias vezes, não vai lá e realmente é o 

que o Vereador Lourival tava falando; procura lá quem você votou, vai lá na Câmara lá 

que eles vão se virar lá e vai te levar, então isso o quê que é? Isso aí é uma prerrogativa 

do Executivo que precisa ter o transporte da Secretaria de Saúde, para que possa atender 

os munícipes entendeu, então é o que eu gostaria de deixar claro aqui é que não é só 

fisioterapia viu; são as idas aos médicos, ambulatórios, ou seja, São Paulo ou Mogi das 

Cruzes, eu acredito que não só eu, mas também acho que todos vereadores aqui pessoal 

realmente vem procurar transporte aqui para quê ou o próprio Vereador ou até mesmo o 

Assessor para poder levar no hospital, eu acredito que todos passam por isso não só eu, 

mas eu acredito que sim todos vereadores passam por isso. Obrigado pela parte. 

Vereador Lourival toma a palavra: quero deixar bem claro, Não estamos falando de 

Prefeito, estamos falando de organização do pessoal que realmente estamos tratando de 

Prefeito tem seu gabinete, estamos falando de pessoas que realmente estão ali também 

para atender na Secretaria esse aqui, que foi essa que respondeu para moça que não que 

procurasse o vereador que votou, para levar para fazer a fisioterapia; quer dizer; não tá 

falando de Prefeito,estamos falando não sei se é Secretário quem é essa pessoa que 

atende lá. Muito obrigado. Vereador Fernando retoma a palavra: eu agradeço a 

participação dos Nobres Vereadores Robério e o Presidente Lourival eu entrar 

justamente nessa questão Senhor Presidente, que além do fato grave de você não estar 

tendo atendimento do transporte da fisioterapia e eu presenciei essa munícipe que ver 



até o seu gabinete, porque eu estava aqui na sexta-feira por volta de umas 10 horas, 

despachando junto com a diretoria da Casa alguns documentos; e realmente até 

inclusive assessoria de Vossa Excelência me procurou dizendo: “Olha a vereador nós 

temos essa demanda aqui”...(Vereador Robério concede seu tempo regimental para 

Vereador Fernando); Vereador Fernando continua; voltando a tônica do assunto, mais 

agravante é não só não ter o transporte mas  é segundo informações dos próximos dos 

próprios munícipes, é de que estão procurando a Secretária de Saúde e alguns membros 

da Secretaria de Saúde e aí nós estamos falando no Prefeito em si mas alguns membros 

da Secretaria de Saúde, encaminhando as pessoas para Câmara, os munícipes para 

Câmara e essa no caso específico dessa munícipe que veio aqui no gabinete, do 

Vereador Lourival; ela deixou bastante claro nós vamos até a Prefeitura agora e eu lhe 

mostro as três pessoas que falaram para que eu procurasse o Vereador na qual eu voltei; 

então eu acho que a Secretaria de Saúde ela tem que ter o bom senso porque já não 

bastasse parar o atendimento, já não bastasse encaminhar para Câmara empurrando essa 

demanda para os Nobres Vereadores; ainda nós temos a questão dos carros locados, que 

nós estamos percebendo que alguns carros encontram-se parados; isso é uma outra 

questão que depois nós vamos avaliar com calma o porque esses carros estão parados, 

mas a prefeitura tem a locação dos veículos, ela tem a locação de van, ela tem locação 

de carro de passeio, cadê os carros locados para fazer então esse transporte da 

fisioterapia?  Não foi contemplado na execução do objeto para transportar paciente da 

fisioterapia; mas ela foi contemplada para levar, por exemplo, para o Esporte; por que às 

vezes utilizam a Van para o Esporte; ela foi contemplada às vezes para atender uma 

congregação uma religião ou outra ela também não foi contratada para essa finalidade; 

então nós enquanto vereadores nós temos que fazer um levantamento sim desses 

veículos que estão locados, e ver a onde cada um deles está sendo utilizado; porque 

além da frota municipal que nós temos, ainda temos a locação dos veículos; então é 

inadmissível nós ainda temos que ouvir dos munícipes de que a Secretaria de Saúde 

encaminhou para a Câmara; e deixar bastante claro para os munícipes, que nós temos 

uma determinação uma orientação do Ministério Público, proibido quando nós 

assumimos o mandato todos nós vereadores recebemos; proibido o transporte de 

pacientes para hospitais, clínicas de Fisioterapia ou coisa parecida com veículo oficial. 

Ah! fazia na outra gestão! Na gestão em anteriores isso compete a gestão anterior não 

na nossa; nós assumimos já primeiro de janeiro nós respondemos pelos nossos atos; 

tanto é que os carros serão devolvidos uma parte para prefeitura e os demais serão 

utilizados para a para uso da Secretaria e dos Vereadores, mas não para transporte de 

paciente justamente por uma orientação do Ministério Público, e nós não queremos 

incorrer nesse erro e amanhã estamos sendo denunciados por estarmos transportando 

pacientes. Então acho que a Prefeitura tem que olhar muito bem reavaliar a sua 

logística; a sua logística de transporte para que não ocorra a falta não só da fisioterapia 

como disse bem o Vereador Robério, mas também a falta de transporte. Vereador 



Leonardo concede seu tempo regimental para o Vereador Fernando continuar sua 

oratória. Não só a responsabilidade da do transporte da fisioterapia; por que hoje se nós 

atendemos 50 pessoas no mínimo 40 pessoas utilizam transporte da fisioterapia; no 

mínimo e hoje são 40 pessoas que as vezes não tem condições de vir tá certo. Às vezes 

o próprio motorista às vezes, para transportar um paciente que está lá enfermo, está 

precisando uma fisioterapia ele já tem uma orientação da própria clínica de fisioterapia, 

de como acomodar aquele paciente no veículo; essa orientação a clínica procura passar 

para os profissionais da Prefeitura, eu sei disso, porque diversos motoristas comentaram 

isso comigo, só que às vezes vem o paciente mesmo ou familiar ou vizinho transportar, 

e às vezes não transporta da forma correta, então que fica bastante claro: esses  três 

pontos sobre a questão da fisioterapia, que é a questão do transporte necessidade do 

transporte que é a Secretaria de Saúde encaminhando para essa  Casa, a demanda que a 

dela e que ela tem que responder, e principalmente a questão da utilização dos veículos 

que estão locados, os veículos próprios da Prefeitura o que o porquê não do não 

atendimento. Então eu gostaria, nós temos aqui a base do Prefeito, nós temos aqui os 

representantes, caso não haja uma solução, estaremos entrando na próxima Sessão com 

Requerimento de informações sobre a questão da fisioterapia. Muito obrigado Senhor 

Presidente, obrigado Nobres pares. Obrigado aos Vereadores que cedeu tempo. Próximo 

orador inscrito, Vereador Luis Carlos cumprimenta a todos e diz: Parabenizar o 

Fernando pela colocação a respeito do transporte a gente sabe muito bem que é devido o 

transporte para pessoas com mobilidade né, seja na mobilidade seja na quimioterapia e 

radioterapia são obrigações do município; eu acho que caso o veículo tenha sido 

problema devia ter colocado realmente outra disposição, essa Câmara não pode ser 

responsabilizado assim. Outra coisa, parabenizar o Senhor Prefeito na segunda ida dele 

para Brasília ele conseguiu naquele programa Mais Médico, e foi atendido no pronto na 

quinta-feira, ele recebeu os dois médicos, eu acho que todos estão sabendo, o doutor irá 

trabalhar no Jardim dos Eucaliptos uma doutora no prédio do Cruz das Almas; hoje a 

gente conta com quatro médicos cubanos né; uma no km 18, uma no Bairro Vista 

Alegre,  hoje uma no Jardim dos Eucaliptos na Cruz das Almas pelo menos a parte 

crítica da atenção básica a gente vai se consegue resolver; sabemos também que a nossa 

parte da especialidade tá um pouco, um pouco ainda vago para atender na questão da 

Neurologia, Psiquiatria, é complicado, fui Secretário de Saúde sei disso Fernando 

colocou bem, na questão da gente contratar emergencial, de uma certa forma o outro, o 

cidadão munícipe e que tem dessa necessidade dessa demanda, não pode pagar por um 

ato administrativo. Prefeito sabe eu comentei esses dias de fazer uma contratação 

emergencial porque é fato não é; a nossa demanda reprimida, o médico que vem para 

especialidade não são médicos de custo baixo, a médica de atendimento é caro mesmo, 

mas infelizmente o município tem que arcar com as despesas e é urgente, não dá para 

esperar; o transporte é complicado eu e com Secretário por vezes usei o meu carro para 

levar paciente porque a cobrança era grande, agora gente, um servidor seja 



comissionado ou não, mandar procurar na Câmara o transporte é brincadeira né; a gente 

já faz isso Independente de mandar agora direcionar complicado. Obrigado Presidente. 

Vereador Eduardo diz: permite-me uma fala, só para lembrar, mesmo da base, nós 

fizemos Requerimento, acho que foi na Sessão passada, através do Nobre Vereador 

Paulinho, cobrando da Prefeitura os contratos de todos os veículos alugados deste ano; 

estamos aguardando ai uma resposta da Prefeitura; então quando a gente fala quando o 

nome vereador Fernando fala dos transportes isto é uma preocupação em conjunta, em 

conjunta; então só para lembrar que nós também estamos cobrando isso aí, tá obrigado 

Vereador. Vereador Fernando pede um aparte; como o Vereador Eduardo colocou, 

realmente na Sessão passada nós tivemos Requerimento assinado pelos Vereadores, 

esse Vereador fez esse Requerimento já logo com um mês de contrato,  e esse Vereador 

já tinha feito um requerimento com um mês de contrato aprovado pelos Nobres pares; 

infelizmente, a não ser que chegou essa semana, a resposta até hoje o Prefeito não 

respondeu; até hoje, quando eu falo Prefeito, que o Prefeito que autoridade para 

encaminhar os atos administrativos para Casa; até hoje não tivemos resposta da cópia 

integral da solicitação da licitação do transporte, no geral, não só da Saúde, no geral, é 

louvável a colocação de Vossa Excelência; eu acho que vai reforçar, mas só para 

salientar, de que assim esse Vereador não teve sucesso no pleito, aliás até por um ato 

administrativo falho do Executivo; que a Lei nos garante isso, mas espero que tenha 

sucesso. Obrigado Vereador. Retornando a palavra para Vereador Luis, só para 

completar,eu fiz um comentário a respeito do transporte para Fisioterapia que seja 

adequado, com mobilidade urbana,  não só para ele como para atender a da APAE, 

porque não é justo uma pessoa sai da sua casa deixa a sua cadeira de roda pega no braço 

chega ali no centro de fisioterapia pega no braço de novo põe na cadeira de roda cara é 

difícil; isso daí é uma busca, não só minha, mas acho que de todos,  os transportes tem 

que ser adequado para atender a fisioterapia porque, na gestão passada me preocupava 

uma vez eu vi o ônibus o ônibus escolar com degrau de quase 30 cm transportando o 

paciente idoso de 80 e poucos anos para fazer transporte; espero que isso não aconteça 

hoje porque eu sou o primeiro a brecar esse circular, esse ônibus, para parar com esse 

com esse transporte, porque não é possível continuar existindo isso, insistir no erro. 

Muito obrigado. Vereador Fernando pede permissão: Só para esclarecer Vereador 

Luis, na realidade, a informação que obtive é que não encontra- se o veículo quebrado. 

Foi simplesmente paralisado o serviço, pelo ao menos foi essa a informação que eu 

recebi. Não é que veículos estavam quebrados, aqui foi simplesmente retirado o 

transporte da fisioterapia e parabéns quando Vossa Excelência coloca que realmente o 

transporte tem que ser adequado, com Vans adaptadas para transportar os deficientes. 

Meus parabéns. Obrigado. Vereador Sérgio Franco faz uso da palavra: minha 

colocação é bem breve, já que estamos falando em transporte e de fisioterapia; meu pai 

como acho que é de conhecimento de todos, há sete anos ele é sequelado de AVC; e 

nesses últimos 7 anos ele não conseguiu um mês todas as sessões de fisioterapia, e aí 



não é minha sugestão, não é na gestão passada, já é a 7 anos, a 7 anos que ele não 

conseguiu seguir um mês do tratamento de fisioterapia; porque geralmente 15 dias o 

carro tá funcionando, 30 dias o carro está quebrado, ele sabe das inverdades que o carro 

está quebrado né; então agora estão colocando que o transporte está paralisado, mas 

quando colocava que estava quebrado a gente sabia que também não era verdade, então 

o problema de transporte há muito tempo acontece, agora também como já foi colocada 

aqui, não adianta a gente ficar jogando né vamos ficar jogando, mas é fato era tratada 

dessa maneira, com muito descaso e agora precisamos dar um jeito nisso precisamos 

melhorar esse atendimento.  Muito obrigado senhor Presidente. Vereador Fernando 

pede um aparte: Nós só não podemos, acho que nós temos que ter uma crítica 

construtiva, no seguinte sentido; Vossa Excelência colocou justamente seu pai sete anos 

e a cada 15 dia conseguia, depois não conseguia, só que não é porque os demais 

erraram, que esta administração vai continuar errando; eu acho que essa administração 

ela tem que se basear no erro das anteriores para dizer olhar que eu não vou errar, aqui 

não vou errar, só que vem acontecendo a seguinte, administração anterior, nós também 

temos o direito de fazer; não muito pelo contrário, eu acho que administração cresce 

justamente quando ela começa a corrigir os erros que as anteriores teve, entendeu, eu 

não estou em momento algum justificando a ausência do transporte ou a situação das 

administrações anteriores, eu tô dizendo da atual administração que é mais grave ainda 

empurrando para Câmara Municipal a responsabilidade é do Executivo. Obrigado. 

Vereador Sérgio: Eu concordo em número gênero e grau. Eu só não concordo que 

nesse caso não é um Executivo que está empurrando, aí é um funcionário que 

precisamos identificar sim; e aí precisamos fazer aquilo que tem que ser feito; 

Vereador Jorge Mishima diz: Nobre Vereador foi felicíssimo, mesmo porque existe 

uma pessoa que necessita deste transporte na casa de Vossa Excelência que é o senhor 

seu pai. Eu também tenho uma dificuldade enorme, o meu sobrinho também está há oito 

anos tetraplégico, e é uma dificuldade enorme, o rapaz tem quase 100 quilos e aí o quê 

que nós temos que fazer com ele; pegar ele colocar no carro colocar no carro e não é 

adaptado você vê a situação, você veja a situação, só Vossa Excelência sabe, chegando 

lá tira se ele coloca numa cadeira de roda coloca fazer fisioterapia; e ai o retorno é a 

mesma situação, colocamos ele na cadeira de rodas, colocamos ele no carro, chegando 

em casa coloca-se no carro, tira do carro e coloca-se na cama; então na verdade nós 

gostaríamos de sabe, isso não é dessa gestão, e eu tô falando que nesta gestão nós nem 

fomos lá; então, nós desistimos de fazer, porque tem hora marcada, a enfermeira ia dar 

banho não tinha horário; e ai como ia fazer? Sozinho eu não consigo fazer, eu tenho 

problema na coluna, e como nós vamos movimentar? E realmente foi felicíssima Vossa 

Excelência, eu acho que precisa ter um carro adaptado para isso, pessoas com 

capacidade para carregar, uma coisa é nós carregamos outra coisa pessoas que já 

trabalha já sabe como pegar, e fica mais fácil; torna-se mais leve, realmente é uma 

situação delicada ;isso não vem dessa gestão, já faz 8 anos, então da gestão anterior 



também mas parabenizo por essa iniciativa né; e eu também concordo plenamente que 

eu também tenho sobre meus cuidados, uma pessoa nesse sangue precisando dos nossos 

serviços. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, o Presidente diz: vou só 

fazer minhas considerações; agradecendo realmente a compreensão de todos os 

Vereadores neste momento que a gente tá passando, e que eu acredito eu, que nós temos 

muito que fazer e mudar um pouco dessas situações, por,que não é possível, até o Nobre 

Vereador Sérgio falou,  esquecer esse passado porque, vamos dizer, lavar roupa suja a 

gente lava em casa,  nós temos que ver o nosso presente; é o que nós estamos fazendo 

perante  os carros da Câmara, nós estamos ai com o Ministério Público, não podemos, 

não pode, não pode; mas, também nós temos que cuidar de que? Essas situações que 

está passando, é gravíssima, quando você vê uma situação de 50 pessoas que necessita 

de um atendimento público, que realmente ele não é atendido, que talvez nós falamos 

assim “no passado não existia  um quadro de Vans contratada, de automóveis 

contratada”- fazia alguma coisa, não vai fazer tudo não, mas fazer alguma coisa, agora 

hoje, e será com todo esses carro contratado será que não tem um carro quebrou não tem 

outro para ser colocado? Eu não acredito que não tenha pode não haver um bom senso 

de não querer; por que a moça me respondeu assim ó: Seu Lourival, o Carlos falou para 

mim “Estou indo entregar o carro lá e tô indo para outro departamento”, então se o carro 

tá lá inteiro, não tá quebrado, agora pelo amor de Deus; tanto funcionário que tem na 

Prefeitura, num podia o motorista, não podemos deixar até uma coisa emergencial para 

não deixar esse pessoal nesse sofrimento; pensar que não, você pega cadeirante, como 

falou o Luis, chega ali você tem que pegar novamente pega nos braços colocar lá dentro 

da cadeira de roda; quer dizer, só quem passa por essa situação sabe o que é o 

sofrimento, e não sofrimento para quem está carregando não, é sofrimento para aquele 

que está sendo levado também, seguro ali mas até apertando pode até acontecer uma 

situação pior de que ele está se passando, eu acredito que hoje nós vereadores temos que 

realmente tomar uma postura,independente de coisa partidária mas vamos chegar aí 

vamos ver onde é que tá esse erro aí, quem é quem é que tá sendo ocupada secretaria 

que tá enviando nego para cá e dizendo: você vai lá na Câmara e procura aquele 

vereador para ele te levar na fisioterapia. Então acho que nós temos que tomar essa 

iniciativa, por que é isso não é só por causa do Lourival, mas é para todos nós 

vereadores tá chegando esse ponto, se realmente não tomar essas providências a ser para 

todos nós, não vai cobrar só aquele que voltou não, vai cobrar todos os Vereadores, nós 

somos representante do povo não é só pelo Município,  então acredito que isso nós 

somos obrigados a se unir e vamos tomar as devidas providências. Vereador Leonardo 

pede um à parte e diz: Quando o Nobre Vereador fala sobre motorista, que pode ser que 

teve lotado em outra Secretaria, hoje eu vejo três motoristas trabalhando com máquina 

alugada, isso não tá no acordo né, na gestão passada as máquinas locada que tinha que 

na época era uma Patrol, mas o dono responsável do da máquina ele contratar um 

operador; hoje eu estou vendo um motorista de caminhão trabalhando com máquinas 



alugadas, isso é desrespeito a os munícipes que dá da cidade né. Muito obrigado. De 

volta a palavra com Vereador Lourival: realmente Vereador,  por esses motoristas 

devia tá fazendo o que é, numa falta dessa que tá que aconteceu é que o motorista desse 

que é  funcionário da Prefeitura devia ( não compreensível a fala); agora não,  não tem 

tá parado, não deu satisfação,foi quinta-feira nós precisamos ter uma solução, não 

podemos deixar que essa população passa por isso; eu não sei o número, mas a moça 

falou que é de 50 pessoas que fazem fisioterapia durante esse período né, 50 pessoas, 

então era até, ah sim, me lembro, ela ainda me alertou assim: vou fazer um abaixo 

assinado por que eles lá, essa moça que me mandou,vocês lá façam um abaixo assinado 

e tragam aqui, então hoje para ser atendido na Saúde Pública precisa de  abaixo 

assinado?Ou nós temos por obrigação de ser atendida a população? Não preciso de 

abaixo assinado, porque quando a gente precisa do voto não vai fazer abaixo assinado 

para pra ninguém votar na gente; nós vamos à casa das pessoas pedir voto; então hoje é 

o respeito que nós temos que ter com a população. Então é isso é que às vezes tem 

momentos que eu fico nervoso, mas estou decidido não é porque a gente a gente batalha 

tanto para lutar, consegue melhorar a situação, principalmente na área da Saúde, vocês 

sabem que é a área que eu mais trabalho em cima desta área, isso me dói o meu coração 

gente, como se fala e na doença porque você gente, só quem tem um enfermo em casa é 

que sabe quanto custa a dor; só quem tem enfermo em casa, por qualquer dinheiro que 

ele tenha qualquer riqueza que ele tenha o dinheiro não vale nada; o que vale é a saúde e 

ele sai para trabalhar e não consegue trabalhar porque deixou o enfermo em casa, com 

todo dinheiro que ele tem; então a gente, nós temos que olhar pela população, e nesse 

sentido eu acho que o nosso município carente é o município que hoje precisa de apoio, 

e quem é que tem que dar esse apoio, somos nós vereadores, temos que ajudar junto aí 

com prefeito, todos as entidades para ver se nós mudar essa situação não podemos 

(inaudível) é só nego em cima da gente dizendo “gente nós estamos passando a situação 

essa”, não pelo amor de Deus, acho que nós precisamos dar uma solução para nossa 

população. Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço 

aos presentes e declaro a presente ação ordinária encerrada. Muito obrigado a todos que 

Deus abençoe. De tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da 

Câmara Municipal, a qual lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba 

Mirim, 18 de setembro de 2017. 
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Assinaturas referente à Ata do dia 18 de setembro de 2017. 
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