
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018.  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2018, às dezoito horas e trinta 

minutos, no Plenário “Vereador João SuharoMakiyama” sob a Presidência do 

Vereador LOURIVAL BISPO DE MATOS e com as presenças dos Vereadores 

Alex Martinelli Garcia, Eduardo Melo, Fernando José Gonçalves, Jorge 

Mishima, José Rodrigues Lares, Luís Carlos dos Passos, Marcelo Batista de 

Miranda Melo,Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Junior, Robério de 

Almeida Silva, Sergio de Paula Franco e Walter Machado de Almeida realizou-

se a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O senhor 

Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão 

Extraordinária. A seguir solicitou ao Primeiro Secretário Vereador Reinaldo 

Pereira Junior, que procedesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores. 

Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às 

fls.50 do Livro nº.14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara. O senhor Presidente deu por iniciados os trabalhos da 

presente Sessão Extraordinária. 1. Leitura daresolução 08/2018.2. Leitura do 

Relatório da CEI de Saúde.3. Em discussão e votação única. Relatório da 

Comissão Especial de Investigação da Saúde. Membros Robério de Almeida 

Silva, Presidente, Reinaldo PereiraJunior, relator e WalterMachado de Almeida, 

membro. Após a leitura do relatório da CEI da Saúde, o Presidente da Mesa 

Diretora passa a palavra ao Vereador Robério de Almeida Silva, presidente 

da Comissão para que este faça suas considerações finais antes da votação: 

“Senhor presidente, Mesa Diretiva, nobres vereadores, população aqui 

presente, uma boa noite a todos. Eu não poderia deixar de subir nessa Tribuna 

para registrar aqui os meus agradecimentos aos membros desta comissão - 

Reinaldo Pereira Júnior, relator e Walter Machado de Almeida membro, ao 

senhor presidente, aos vereadores, a todos os funcionários desta Casa que 

sempre que eu precisava de algo material que logo de imediato o Presidente 

desta Casa já autorizava. Fica aqui registrado também que é simples e objetivo 

esse relatório, portanto, cabe a cada Vereador a consciência de cada Vereador 

ter o seu parecer final. Muito obrigado a todos. ”. O Presidente da Mesa 

Diretora passa a palavra para o Vereador Reinaldo Pereira Junior,relator da 

Comissão: “O que eu tenho em mente, senhor presidente e nobres vereadores, 

que o trabalho apresentado desde seu início teve total transparência, até 

mesmo porque quando tinha problemas anteriores foram todos devidamente 

anotados nas nossas diligências. Cada denúncia apurada foi totalmente 

imparcial, sem direcionamento algum. Quero agradecer ao Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina que foi o requerente desta CEI que hoje foi afastado 

devido ao decreto nº 201 que impossibilita o requerente ao voto e aos 

municípios dessa cidade. Tudo o que foi feito neste trabalho é para que se 

melhore a situação do nosso município, porque não há cabimento de a cidade 



estar passando pelo momento que está passando; nos postinhos de saúde, 

entre outras situações; fazer um contrato com um valor tão exorbitante como foi 

feito. Queria agradecer ao presidente da Comissão, Robério de Almeida 

Silva,ao Valter Machado de Almeida, membro, presidente da Câmara por 

atender a todos os pedidos e peço para que todos os vereadores avaliem bem 

o relatório, pois a cidade precisa melhorar. Do jeito que está, não dá. 

Obrigado,senhor Presidente. ”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

a palavra e diz: “Senhor Presidente, Nobres Pares, eu gostaria apenas de 

atentar, lembrar a todos de que nós estamos numa sessão extraordinária e 

essa sessão extraordinária trata única e exclusivamente sobre o que foi 

questionado na CEI. Então, isso é bom para que a população que está 

presente esteja ciente, porque aqui nós não vamos estar discutindo e questão 

de asfalto, iluminação esse tipo de coisa é a única e exclusivamente única e 

exclusivamente sobre a CEI. Eu não sei qual o procedimento que Vossa 

Excelência vai tomar, se vai abrir já direto ao voto individual de cada Vereador 

ou se Vossa Excelência vai abrir o prazo para discussão antes da votação. E, 

lembrando só mais uma vez, na função de Vice-Secretário, nós estamos numa 

sede do Poder Legislativo, num país democrático, onde todos nós, 

representantes do povo, temos o livre arbítrio de ter as nossas convicções. 

Então eu gostaria tanto dos que torcem para que seja aprovado,tanto dos que 

torcem para que seja reprovado o relatório, que a plateia não se manifeste. Eu 

gostaria que respeitassem a posição individual de cada Vereador 

independentemente de qual seja. Muito obrigado, senhor presidente. ”.O 

Plenário então decide realizar a votação por chamada nominal de cada 

Vereador, e cada um, terá o direito de justificar seu voto por um período não 

muito extenso de tempo. CHAMADA NOMINAL PARA VOTAÇÃO. 1. Vereador 

Alex Martinelli Garcia:“Gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui 

presentes, Nobres Pares, meus agradecimentos. É com grande satisfação que, 

nesse momento tão importante da minha vida, nesta Casa Legislativa, para 

representar a população biritibana para discutir questão de ordem, onde a 

Constituição Federal é rasgada desfolhada e desprezada. Nossa Carta Magna 

não tem mais respeito. Meu voto é a favor do parecer da comissão e pelo 

cumprimento do afastamento do prefeito em exercício, onde nos autos estão 

evidentes os pressupostos da improbidade administrativa, lesando o erário ou 

ferindo os princípios da administração pública,o enriquecimento ilícito da 

empresa terceirizada, são valores exorbitantes. No caso em tela, houve culpa 

do sujeito ativo, pontua Maria Sylvia Zanella Di Pietro, uma estudiosa do Direito 

Administrativo que, para ocorrer o ato de improbidade pela lei nº 8429/92 são 

necessários três elementos: o sujeito ativo, agente público e o terceiro ou 

aquele que se beneficia indiretamente; sujeito passivo, município, patrimônio 

público e a ocorrência de um dos atos danosos previstos em lei, como o ato de 

improbidade. Os atos de improbidade correspondem em três modalidades 1- os 

que importamem enriquecimento ilícito, artigo 9º inciso 2:„os que causam 

prejuízo ao erário‟; artigo 10º„os que atentarem contra os princípios da 



administração pública‟; artigo 11º inciso 4º.Pelo artigo 9º, constitui o ato de 

improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 

mandato função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 

primeiro. Nos termos do artigo 10º, constitui o ato de improbidade 

administrativa que cause lesão ao erário, ação ou omissão dolosa ou culposa 

que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º. Por fim, 

pelo artigo 11º constitui o ato de improbidade administrativa que atenta ou a 

omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e 

lealdade às instituições e notadamente as que vêm indicadas no 7 inciso no 

dispositivo. A rigor qualquer violação aos princípios da legalidade, da 

razoabilidade, da moralidade, do interesse público, da eficiência, da motivação, 

da publicidade, da impessoalidade de qualquer outro imposto da Administração 

Pública pode constituir ato de improbidade administrativa. Diante de todas as 

perdas e serviços de Saúde onde está o princípio da eficácia? Aqui fica meu 

posicionamento e meu voto.”. 2. Vereador Eduardo Melo: “Boa noite Senhor 

Presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, imprensa aqui presente, 

público, pessoas que nos assistem na net. Antes de dar o meu voto emeu 

parecer, quero aqui dar minhas condolências ao Nobre colega Vereador Valter 

Machado que ontem teve o falecimento de sua mãe. Que Deus conforte seu 

coração. E também hoje à tarde teve o falecimento de uma outra colega, que 

Deus conforte o coração da família. Vamos lá. Primeiro, quero dizer muito 

obrigado aos meus colegas; Luiz Passos, Paulinho da Júlio, Professor Sérgio, 

José Rodrigues Lares ou Zé do Brejo, como é mais conhecido. São nos 

verdadeiros momentos difíceis que a gente conhece os amigos de verdade. 

Quando se fala em transparência idoneidade, eu fico abismado que desde 

segunda-feira, só para explicar referente a esse projeto de resolução nº 

008/2018, que fala sobre a suspensão e suspeição deste Vereador. Dois 

artigos aqui que eu vou ler rápido, senhor presidente, „fica declarada a 

suspeição do vereador Eduardo Melo,nos termos do inciso 1º parágrafo 2º do 

Artigo 311 do regimento interno da câmara, combinado com Artigo 45 caput da 

Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim. ‟„Artigo 2º: a suspensão será 

apenas para votação desta CEI. ‟ Quem assina esse projeto de resolução é o 

Nobre Presidente Lourival Bispo de Matos, Reinaldo Pereira Júnior Primeiro 

Secretário e Fernando José Gonçalves,Segundo Secretário. Agora eu 

pergunto: cadê a liberdade e a transparência? Por quequerem tirar este 

vereador de votar? Tentaram de todas as formas excluir o meu voto.Por que 

será? Os nobrespares aqui têm bola de cristal? Sabem do meu voto?Só para 

frisar: este Vereador teve que entrar com um mandado de segurança para 

poder participar de uma votação que é direito deste Vereador. Só para deixar 

claro: aquela cadeira ali não veio de graça; veio de muito trabalho, muito 

esforço. Só para citar um dizer do nobre excelentíssimo juiz Bruno Machado: 

„esse afastamento é medida extremamente drástica, pois atinge a soberania 



popular exercida através do voto, ao afastar um representante popular, um 

detentor de um mandato popular. Eu fui eleito para representar o povo. Eu 

acho que quando a gente vem aqui na segunda-feira, eu já disse isso numa 

das sessões, nós passamos uma hora de estresse. Segunda-feira, recebi mais 

um golpe quando essa Mesa Diretiva tentou me tirar de todo o direito de fazer 

hoje,de ter esse voto. Por isso, como aqui o tempo é curto,não tem muito 

tempo e a votação era específica na CEI, quero só deixar registrado que fica 

aqui a minha indignação com essa Mesa. E fico decepcionado com o direito 

que tentaram me tirar da minha votação. E o meu voto é contra esse projeto. 

Muito obrigado, senhor presidente.Relatório, desculpa, mas é que até obrigado, 

por esse relatório. Eu ia me referir, é que veio na memória, porque veio tanta 

coisa. Quero também que fique registrado em ata que eu recebi esse relatório 

às 18:45h, independentementese foram deixados 7 volumes, se foram 

deixados digitalizados; não sou curador de direito, mas em 3 horas, em 4 horas 

é possível ler 560 páginas? Eu não conseguiria. Então só refazendo: o meu 

voto é contra o relatório exposto. Obrigado, senhor presidente. ”. 3. Vereador 

Fernando José Gonçalves: “Senhor presidente, Nobres Vereadores, todos 

presentes, a imprensa, eu não vou entrar no mérito da questão da resolução, 

até porque determinação judicial se cumpre, não se não se questiona. O Nobre 

Vereador Eduardo foi afastado por um projeto de resolução aprovado por essa 

Casa, da mesma forma, o vereador Leonardo foi também afastado no 

entendimento de que poderia ter algum vício a votação e foi feito esse projeto 

de resolução. E o vereador Eduardo, na manifestação dele, no direito jurídico 

dele, ele entrou com mandado de segurança e retomou, pois, o juiz entendeu 

que não era cabível o projeto de resolução.Então é mérito dele, é direito que 

ele tem e o juiz concedeu. O vereador Leonardo não entrou e por isso foi 

convocado o suplente. Sobre essa questão do projeto de resolução não tem 

mais o que discutir, já foi feito o mandado de segurança e aí depois a questão 

de reavaliar, mas entrando no mérito do voto, presidente, do contrato, eu 

também, como Vossa Excelência, Vereador Eduardorecebeu hoje o processo, 

eu também recebi hoje. Apesar de alguns volumes já estarem disponibilizados 

ontem, mas eu entendo até a situação de Vossa Excelência não conseguir ler o 

relatório, porque estava correndo atrás de um direito constitucional que Vossa 

Excelência tinha e se sentiu no direito de buscar o seu direito. Então, acho que, 

por isso, não conseguiu a tempo formular o relatório. Mas eu acho que a leitura 

do relatório ficou bastante clara, pelo menos, desses 3 volumes. Ficou bastante 

claro para todos aqui, mesmo não tendo lido o relatório. Mas aqui nos 

apêndices que ficaram disponíveis ontem, de folhas 401 a 600, eu tenho 

algumas questões que precisam ser colocadas: o relatório aponta diversas 

coisas; ele aponta principalmente algumas situações da vigilância sanitária que 

são muito preocupantes, das oitivas que tiveram; da vigilância sanitária, porque 

sem a funcionalidade da Vigilância Sanitária, automaticamente aumenta-se a 

situação de precariedade da Saúde, porque se a vigilância sanitária 

epidemiológica não atua, ela está, infelizmente,contribuindo para um aumento 



e proliferação de doenças. Então me preocupo muito com essa questão da 

vigilância sanitária na saúde. Eu vi a resposta do ofício nº 08, nas folhas 213, 

sobre o presidente questionando a empresa INTS de qual empresa presta 

serviço para o raio x. Bom não houve uma resposta. A empresa, eu não vi em 

momento algum aqui, não houve uma resposta dada sobre quem presta o 

serviço de raio-x. Também não vi uma resposta por parte da Secretaria, mais 

especificamente, a de Finanças, do percentual aplicado em 2015, 2016 e 2017. 

Nós temos aqui um percentual aplicado em 2017 ao 2016, se não me engano, 

que veio pelo Ministério da Saúde. Mas nós queremos saber da Secretaria pelo 

menos, o que eu entendi da CEI, queria saber da aplicação para poder fazer 

um comparativo dos anos que está sendo aplicado e o percentual a ser 

aplicado na saúde, porque existe o percentual mínimo. Também não houve 

essa resposta. Nas folhas 237 foram solicitados todos os processos licitatórios 

de 2015 a 2018. Era justamente para se ter, creio eu, um comparativo do que 

se fazia antes e do que se faz hoje. Por exemplo, quanto de gás medicinal se 

utilizava dos anos anteriores, quanto utiliza hoje; quanto de lixo hospitalar 

arrecadavae quanto se arrecada hoje. Eu acredito que a CEI queria fazer um 

comparativo, também não houve. E pior ainda, veio uma resposta dizendo que 

a comissão teria que identificar quais os processos que ela queria. Ora, se ela 

está falando de todo processo licitatório ligado à Secretaria de Saúde, são 

todos. Não é nem um ou outro, são todos. Se não existe tempo hábil, são 

outros quinhentos.Ela que peça prazo, peça vias, justifique, mas perguntar 

quais são os processos? Está claro, são todos. Olhando lá, novamente, os 

apêndices,eu peguei o custeio do pronto-atendimento mais especificamente. E 

lá tem recursos humanos, plantão médico, plantão médico pediátrico, e aí eu 

me atentei num dado: „recursos humanos‟. Aquela parte que gerencia o 

hospital, que são os portadores, são os escriturários, são o pessoal da 

vigilância. E eu comparei o processo administrativo anterior. No processo 

administrativo anterior, que era a Asbesaan, porque também não dobrou tanto 

de funcionário, mas até então, do ano em que a Asbesaanestava, o último 

processo administrativo em Recursos Humanos, aAsbesaan, recursos 

médicos, pronto atendimento, tudo mais, técnicos de enfermagem, processo só 

administrativo. AAsbesaan gastavaR$ 57.741,00 por mês, das Folhas 801 a 

1000. A página 825. E hoje no custeio da empresa INTS, só para recursos 

humanos,r$ 213.000,00. Quer dizer, você teve aqui praticamente quase 150 mil 

de modificação.„Ah, mas aumentou a quantidade de funcionários‟. Mas eu acho 

que não aumentou tanto para que tenha esse disparate de valor. Voltando aqui 

nessa mesma situação, eu me deparei com o custo do raio x. Vamos entrar no 

mérito do raio-x. O mérito do raio-x, você tem basicamente uma quantidade 

média ano-mês,o Vereador Luiz Passos foi Secretário de Saúde e sabe disso: 

são 300, 400, 500 procedimentos/mês,sei lá, 1000 procedimentos/mês, mas 

você tem uma média, e não difere muita coisa de um ano para o outro, a não 

ser que você tenha aí um inverno mais agudo ou coisa parecida. Mas não 

difere muito, a quantidade é basicamente a mesma do serviço de raio-x. Eu fui 



fazer o levantamento do custo mês médio que era feito pela empresa anterior e 

por essa empresa. Na empresa interior, era R$ 25.800,00,na empresa atual 

éR$ 45.000,00.„Ah mas aí é a qualidade do raio X‟. Raio X é raio X. Em cima 

ainda da questão do raio X, meu próprio assessoresteve esses dias no 

hospital, o Vereador Paulinho, nós conversamos,estivemos com o Vereador 

Paulinho conversando; não estava funcionando o raio x. Não estava 

funcionando.Se estava funcionando, era o raio-x portátil da Prefeitura. A 

Prefeitura em momento algum pelos relatórios financeiros que eu vi aqui, 

deixou de descontar qualquer tipo de prestação de serviços não realizados. 

Bom, para ser mais objetivo na minha votação e no meu ponto de vista, hoje, 

conversando com o vereador Jorge, deixa muito claro isso, e que eu acho que 

é o mais agravante de tudo isso: A prefeitura fez um chamamento público. 

Esse chamamento público foi cancelado. Elacancelou o contrato, nas folhas 

261, 262 aqui ela cancelou o contrato com a Asbesaan;a INTS que foi a 

vencedora do contrato, novamente contratou a Asbesaan que ela tinha feito o 

distrato. A INTS entrou com mandado de segurança, retornou com ordem 

judicial, portanto invalidouaquela rescisão de contrato e de processo licitatório. 

A INTS foi lá e ganhou o mérito na liminar. „Tá‟ bom, então voltou a valer o 

processo licitatório e voltou a valer o contrato com a INTS até aí sem problema 

nenhum.Agora, o que não dá para entender, é quelogo em seguida, o mesmo 

juiz que deu a liminar para a INTS, ele está cassando a própria liminar, 

sugerindo, inclusive, à Prefeitura que abra um novo processo, um chamamento 

público, novo processo licitatório. Se ele cassou a liminar, volta a valer o 

cancelamento do contrato entre a INTS e a Prefeitura e o cancelamento do 

chamamento público. Porque ele tirou a liminar,porque até então estava 

valendo o contrato do chamamento por contrato, o chamamento público 

através de liminar. Como o próprio juiz revogou a liminar,está valendo o 

cancelamento do ato administrativo do cancelamento. Eu não sei de que forma 

que a Prefeitura, e ela deve ter os meios jurídicos para isso, mas a Prefeitura 

não fez o termo aditivo, ela já fez com a Asbesaansem ter contrato e depois 

cancelou o contrato com a INTS, depois contratou a INTS com o próprio 

parecer contrário da liminar. Então o relatório pode, na minha opinião, ter 

alguns apontamentos dos quais eu não concordo, mas eu entendo que a 

questão do raio X, a questão do aditamento do contrato, a questão da vigilância 

epidemiológica, a questão da Vigilância Sanitária, a questão estrutural de 

alguns de alguns postos de saúde, são muito preocupantes. O meu voto, eu 

vou deixar bastante claro, eu acho que não tem problema algum quanto a isso, 

acho que o prefeito tem todo o direito de fazer a sua manifestação. Não o fez 

aqui na CEI, porque a CEI não o convocou, porque seria convocado 

posteriormente, caso seja aprovado ou não o relatório da CEI, seria convocado 

posteriormente para prestar esclarecimentos e, aí assim, e o direito de defesa 

dele seria na Comissão Processante. Então eu não vejo problema algum acatar 

o relatório proposto pela CEI, que haja o afastamento do prefeito e o prefeito 

tem toda a liberdade de, como o Vereador Eduardo entrou com liminar, entrar 



com a liminar ou toda a liberdade de fazer toda a sua defesa nesse processo, 

caso seja aprovado. Então meu voto é favorável ao relatório. Muito 

obrigado,senhor Presidente. ”.4. Vereador Jorge Mishima: “Embora não seja 

matéria discutida, eu só vou fazer um adendo a respeito do projeto de 

resolução nº 008. O Nobre Vereador Eduardo sabe muito bem que eu também 

não concordei e fui voz contrária a esse projeto de resolução e teci comentário 

a respeito, porque da minha parte, realmente, eu não compactuo com a 

ilegalidade. Para mim, era um projeto de resolução que era muito vago, por 

causa disso, eu votei contra esse projeto estando ao lado de Vossa Senhoria, 

não por ser o nobre Vereador o meu amigo particular, mas qualquer um que 

fosse, eu seria contrário a esse projeto de resolução. E para o voto da CEI, eu 

estou com o relator da CEI, voto a favor da CEI. Obrigado. Pela Ordem, senhor 

Presidente, ainda terminando, já computado meu voto, eu gostaria de solicitar 

de Vossa Excelência a minha retirada do plenário. Muito obrigado. ”.5. 

Vereador José Rodrigues Lares: “Senhor Presidente, Primeiro Secretário, 

Segundo Secretário, Vice-Presidente, caros colegas e todo o povo que está 

presente. Primeiro, vou fazer o voto, porque eu estou meio ansioso para votar. 

Eu sou contra esse relatório, Presidente, pode já computar o meu voto. Só 

fazer uma consideração a respeito; a manobra política que tentou tirar o amigo 

Eduardo dá votação, que eu acho uma injustiça. Ele ficou duas noites sem 

dormir e me ligava direto, dizendo como que estava. A gente foi procurar o juiz, 

o juiz não nos atendeu ontem e fiquei muito preocupado com essa manobra 

política. Eu acho que essa CEI, se vocês estão tão convictosde tudo que está 

acontecendo, não precisava fazer uma manobra para tirar o vereador. 

Convença o voto meu, convença o voto do professor Sérgio, convençao voto 

do Luiz, convença. Mas fazer uma manobra, como nós chegamos na segunda-

feira, essa resolução nº 008 prontinha e com a votação certa, é manobra 

política. Vocês não estão fazendo da CEI, vocês estão fazendo relatório contra 

o prefeito. É para retirar o prefeito daí. Mas esse prefeito é forte. Esses dias eu 

vi a foto desse prefeito no jornal e me deu tristeza; é foto de cara trabalhador, 

uma foto dele baixada a cabeça e o fotógrafo fotografou. Não é foto de prefeito 

andando em cavalo de R$ 25.000,00 por aí, não,que se postava antigamente. 

É foto de prefeito trabalhador. Por isso a minhaindignação contra essa CEI.E 

essas fotos que está tendo aqui, vocês podem mostrar à população depois, são 

de 1 ano e 3 meses atrás. Está tudo um lixo. O Prefeito não consegue trocar 

todos esses aparelhos. Tem mais de 100 fotos, isso é de um ano para cá; 1 

ano e 6 meses. O prefeito pegou [trecho inaudível] está tudo aí. Como esse 

prefeito vai trocar todos esses aparelhos que vocês estão tirando foto? Qual o 

prefeito que vem aqui e faz isso? Isso não acontece em cidade nenhuma. 

Semana passada minha mãe foi passar no médico em Mogie chegou lá, o 

aparelho que ela foi fazer um exame dela estava quebrado. Vamos fazer uma 

CEI contra o Marcos Melo? Vocês acham que o problema da saúde é só em 

Biritiba Mirim? Você acha que o problema de transporte é só em Biritiba Mirim? 

Vocês não leem jornal, não veem nas redes sociais? A Saúde está precária no 



país inteiro. Não é só Biritiba Mirim. Então, precisa olhar e ajudar a população, 

e não fazer uma papelada dessas que a gente fica atrelado, todo mundo 

perdendo meia noite de serviço e amanhã precisam trabalhar. Gente,indigno o 

que a gente vê nessa cidade, é indigno ver pessoas querendo atrapalhar o 

trabalho do outro. É muito difícil. Muito obrigado, senhor Presidente.6.Vereador 

Luiz Carlos dos Passos: “Boa noite. Boa noite à Mesa, Senhor Presidente, 

Primeiro Secretário, Segundo Secretário, demais pares, à população, à 

imprensa. Eu vou primeiro pronunciar o meu voto e também vou fazer uma 

declaração breve. Eu voto contrário ao relatório. Acho até que vocês tiveram 

um desenvolvimento interessante, porque ela acabou fazendo um 

inventário,que todo prefeito que assume acaba fazendo, mas a CEI acabou 

tornando, realmente, claro a nós os equipamentos e alguns mobiliários da 

Saúde,que estão em estado crítico. Principalmente, eu lembro do gestor 

anterior, em 2009, quando a gente assumiu, estava junto depois do [trecho 

inaudível] a passo da Secretaria também estava muito difícil e ao longo do 

tempo ele conseguiu dar uma caminhada. Eu acredito que hoje nós temos uma 

estrutura física um pouco melhor do que lá atrás, porém os nossos 

equipamentos e mobiliários da Saúde, principalmente, são precários. Eles têm 

um tempo de vida curto. Se vocês forem ver o material fabricado, armários, 

alguns equipamentos odontológicos, eles são bem simples e devido ao grande 

volume de uso, eles não têm um grande tempo. Eu acho que o município 

precisa realmente buscar recurso para que a gente consiga fazer com que a 

cidade, como nós não temos um orçamento, uma arrecadação de alguma 

empresa que nos facilitea arrecadação de ICM ou coisa parecida, até porque 

nós não temos indústria na região, vivemos praticamente de repasse estadual, 

federal. O Fernando colocou bem a questão da vigilância;o governo federal 

contribui com o estadual com uma porcentagem muito pequena. Isso é público, 

no Portal da Transparência do governo federal e estadual, o qual contempla o 

município. Com relação às ações da Saúde,a audiência pública é feita de 4 em 

4 meses, se eu não me engano, e todos os atos, seja até um raio x de mão, um 

procedimento feito por uma unidade de saúde ou de pronto-atendimento, tudo 

ali está relatado e é encaminhado ao Ministério de Saúde. Então o Ministério 

de Saúde sabe em tempo real o nosso desenvolvimento no decorrer dos 4 

meses que é informado ao Ministério de Saúde. Eu vi também na CEI alguns 

relatos de membros do Conselho que chegaram a relatar a respeito de assinar 

o que já mandava assinar e não tomava ciência. Se ele é um membro, ele pode 

se eximir do voto dele por não ter conhecimento da matéria e não votar o 

relatório e não assinar o relatório do Conselho Municipal de Saúde que tem que 

realmente ser apreciado pelos membros, sejam na paridade que são os usos 

da sociedade civil e como os membros do Executivo. Para nós, gente, a 

carência, a dificuldade nossa, muitas vezes,é até a falta do comprometimento. 

O Servidor Municipal, seja da Saúde de outra área, não tem que achar que ele 

não gosta do prefeito ou não gosta do gestor eu não gosta do vereador e não 

vai ser tão comprometido com o serviço que ele deve. Ele tem que ser 



comprometido em primeiro lugar com o povo que paga o salário dele. Como é o 

povo que paga o nosso salário enquanto pessoas públicas no município, 

pessoas políticas. É muito triste realmente a gente saber da nossa deficiência. 

Se têm vícios de contrato, mais alto ou mais baixo, não quero me expressar. 

Eu acho que o Tribunal de Contas está no município hoje de 120 em 120 dias, 

ou seja, a cada 4 meses. Ou até 3, se não me engano, ele faz o levantamento 

em tempo real. A INTS voltou para o município por uma liminar do juiz, ele 

concedeu a ela o direito de votar. E o prefeito teve que cumprir também, 

assimcomo o senhor presidente hoje teve que cumprir a medida de uma liminar 

dando direito do vereador Eduardo votar. Eu acho que o município precisa 

realmente dar uma retomada. Nós temos uma carência grande na questão de 

equipamentos de saúde e não é tirar o direito do gestor de fazer a gestão 

enquanto saúde, enquanto educação, enquanto obra, para contemplar o 

município, mas precisamos, sim, fazer com que a cidade ande. Eu vi também 

alguns relatos de medicamento que faltam nas unidades de saúde. A CEI 

apresentou algunsrelatórios de medicamentos que hoje a Secretaria 

disponibilizano site da Saúde da Prefeitura, dos medicamentos faltantes. 

Inclusive, quando setrata do CAPS, que são medicamentos controlados que 

são dispensado, lá se pega a receita e dispensa na farmácia doCS3. Eu estive 

vendo hoje, foi alimentado agora no início do mês, praticamente não está 

faltando medicamento nenhum. A CEI apresentou o relatório, mas não 

apresentou o relatório com data, pode ser de Janeiro, pode ser de Fevereiro. 

Então não consta a data em que foi impresso o relatório. Eu sei que, como 

vereador, como os outros aqui, sejam oposição à situação, têm compromisso, 

sim, com a sociedade. E a gente precisa fazer com que a gente tenha um 

pouco mais de recurso para que se consiga fazer a aquisição de 

medicamentos. Alguns vereadores sabem como que funciona o sistema de 

pregão, seja de medicamentos, seja de alimentos para as unidades escolares. 

Ele demanda tempo, demanda uma empresa ganhar, uma aquisição de 

medicamentos em torno de R$ 2 milhões. Isso é programado por mês, a 

dispensação desse volume. Empenha-se um valor para fazer a vinda desses 

medicamentos. Com base nisso, a empresa faz a entrega da empenhada. Ela 

recebe; nós temos o Dose Certa, muitas vezes é questionado que não tem 

Dipirona no posto, ou seja, no CS3. Geralmente o município compra, o 

Fernando sabe bem, conhece bem de licitação, nós compramos a Dipirona em 

gotas e não em comprimido. Infelizmente, o programa do governo que é o 

Dose Certa fornece em comprimido. O paciente passa no posto, a mãe com o 

bebê, o médico prescreve X gotasdo medicamento Dipirona em gotas. A mãe 

vai pegar e não tem em gotas. Dá um constrangimento lá na hora. Então eu 

acho que a cidade começa a tomar um rumo, sim, é difícil para todo gestor que 

entra, porque, por mais que ele saiba fazer gestão, mas quando ele pega a 

situação é delicada. Gente não quero me estender muito, senhor Presidente, 

só para reforçar; meu voto é contrário ao relatório da CEI. ”.7. Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo: “Presidente, quero cumprimentar a todos 



os pares, todos os presentes, todo da Imprensa aqui presentes, e, apenas dizer 

que também como aluno do curso de direito, o que aconteceu com o Eduardo, 

ele buscou a tutela jurisdicional que foi lesada através do mandato que o juiz 

prolatou a decisão favorável. E decisão judicial se cumpre, não se discute. Da 

mesma maneira que o juiz também, o mesmo juiz que Vossa Excelência citou 

também prolatou a quebra do mandado de segurança da INTS. Então também 

a gente tem que respeitar. O que me salta aos olhos na CEI, e eu quero 

parabenizar o trabalho dos membros, é apenas uma questão quanto ao que foi 

exposto dos equipamentos, alguns aparelhos, gente sabe também que tem o 

uso e o desgaste natural que já podem também advir de outras maneiras. O 

que me saltou um pouco aos olhos é o contrato e isso a gente não pode fechar 

os olhos, porque foi um valor um pouco exorbitante, a atenção até atentar o 

próprio secretário da saúde a não assinar esse contrato e depois sair, quem 

conhece a secretária sabe da honestidade dela. E daí então a sequência de 

falhas um pouco jurídicas no referente ao rito: não enviar contratos para o 

conselho,que tem que ter atenção, não chegar contratos a esta Casa, 

procedimentos básicos e simples para a gente estar até mesmo dando 

respaldo. E também em relação a algumas oitivas de algumas funcionárias e 

dizer que a materialidade que salta os olhos é prevista aí depois no 

chamamento no adicional do contrato. Então é isso que mais salta os olhos e é 

a materialidade que a gente vê; os incisos e artigos que o nosso Vereador Alex 

citou no começo e que a gente também acredita, mas principalmente por isso. 

Então da mesma maneira, a gente acredita que é o que mais tem de 

materialidade, por isso, eu voto favorável ao relatório. ”. 8. Vereador Paulo 

Rogério dos Santos:“Boa noite, Presidente. Boa noite Pares, Primeiro 

Secretário, Segundo Secretário, quero parabenizar os Nobres Vereadores 

fazem parte da CEI, Robério de Almeida, Reinaldo Pereira Júnior e Walter 

Machado.Vou ser breve na votação.O tempo já está esticando. Meu voto é 

contra o relatório e agradeço a presença de todos. Boa noite. ”.9. Vereador 

Reinaldo Pereira Junior: “Senhor Presidente, Nobres Pares, todos aqui 

presentes. Primeiro vou ressaltar a questão do valor. Eu fiz algumas pesquisas; 

na quantidade de plantões que existe no PA, relação ao medicamento/mensal, 

relação à quantidade de funcionários, relação a raio x. Com a população de 36 

mil habitantes o valor máximo que eu achei de contrato foi R$ 550 mil. Isso 

para R$ 896.000,00, eu acho um valor absurdo. Eu enquanto Vereador, 

esperaria, agradeço a quem votou, porque eu acho que o nosso dever é 

fiscalizar e não deixar que os municípios que mais precisam da saúde pública 

sejam lesados,porque hoje estão sendo lesados, porque nós estamos vendo a 

dificuldade que temos na saúde que é muito grande. Outra coisa que eu quero 

adentrar é que me estranha um vereador falar da situação do prefeito, prefeito 

anterior, para mim isso é indiferente. Eu sou Vereador agora. Mas o mesmo 

Vereador fala no texto anterior que o vereador anterior é ruim, aí ele vai e faz 

um comentário desse. É estranho. O contrato do INTS não chegou à Câmara; é 

um ato de improbidade. O contrato não passou pelo Conselho Municipal de 



Saúde, é uma improbidade. O aditamento é uma improbidade. São vários os 

fatores que causam improbidade administrativa do prefeito, Infelizmente. Eu 

votei nele, acreditei nele e me sinto decepcionado com a pessoa dele, com o 

trabalho que vem desenvolvendo na cidade e acredito que uma CP seria 

necessária até porque tivemos muitas dificuldades de documentação. O Nobre 

Vereador Robério sabe, o Walter Machado, solicitamos algumas vezes a 

documentação: enrolado, prazo, não dava para solicitar. E isso acabou 

prejudicando muito o nosso trabalho. E o meu voto é favorável; não tenho mais 

nada dizer. Boa noite a todos.10. VereadorRobério de Almeida 

Silva:“Excelentíssimo senhor presidente, Nobres Vereadores,população aqui 

presente.Quando se fala em município, em vereador eleito, todos aqueles que 

foram eleitos ou até mesmo aqueles que não foram eleitos, que são munícipes, 

são pessoas que querem o bem do município. Assim também é o vereador. Só 

que o Vereador também é um fiscalizador. Ele tem que estar ali junto com o 

povo. Eu, como presidente dessa CEI, assinei, concordei com o afastamento 

do meu amigo Leonardo Venâncio Molina, assim como concordei também que 

eu tinha convicção que ele, como um requerente, então ele não deveria votar. 

E quanto ao meu amigo Eduardo Melo aqui presente, também eu fiz a mesma 

coisa, porque eu tinha a convicção disso. Não vou esconder isso aí para 

ninguém. É a mesma coisa; às vezes, o juiz tem duas sentenças iguais; só que 

uma ele dá favorável, em outra ele dá contrário. Eu mesmo tive uma conversa 

com o Nobre Vereador e eu falei para ele:„Meu, procura um advogado, se 

informa, mas vai atrás‟. Porque todos nós temos o direito de defesa. Então, 

isso é normal. Agora nós temos que acatar a decisão do juiz. Então isso é fato. 

Agora quanto a CEI, primeiramente, são contratos que realmente praticamente 

que dobraram, então dá improbidade administrativa; assim como a falta de 

informação também dá improbidade administrativa. Foram firmados contratos 

sem ao menos passar pelo Conselho Municipal da Saúde. Então são várias 

coisas e coisas que, inclusive, eu acompanhei. Então eu sou favorável ao 

relatório, sim, com certeza. Muito obrigado a todos. ”.11.Vereador Sérgio de 

Paula Franco:“Senhor presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares,população 

aqui presente, imprensa, as pessoas que nos acompanham de casa, boa noite 

a todos. Esta CEI é provocada citando o caos na saúde em Biritiba; falta de 

medicamentos e falta de médicos. Acredito que esse caos está envolvendo o 

país todo.A falta de medicamentos, é óbvio que no início da gestão, não tinha 

nada de medicamentos. E aí, com tanto sacrifício, foram sendo 

comprados,porque as empresas não queriam fornecer para Biritiba, porque 

Biritiba tinha um problema de pagamento dos fornecedores. E aí deu aquele 

problema todo com os fornecedores de medicamentos.Isso é de conhecimento 

de todos; da população e desta Casa. Falta de médicos, como os Nobres 

Pares levantaram, eu tive acesso agora olhando no material desta noite; na 

escala de Março, tínhamos três médicos, todo plantão durante o dia, em alguns 

plantões com dois, e todas as noites com dois médicos. Há muito tempo que 

isso não acontece em Biritiba. Então falta de médico, eu acho que não é tanto 



assim o problema no PA. Quando a gente fala de médicos na cidade, foi citado 

também na CEI que tem uma médica no Cruz das Almas que atende de 

segunda a quinta das 8 horas às 17 horas; tem um médico lá no Jardim dos 

Eucaliptos; tem dentista; tem psicóloga, e aí tem tantas outras coisas que 

foram citadas aqui. Nas fotos, é lógico, estrategicamente vamos observar nas 

fotos onde está o problema, e vamos identificar onde está o problema.Eu vi 

cestos cheios de remédios ali nas fotos. Em alguns lugares, apontava falta de 

medicamentos, falta de alguns medicamentos. É óbvio que não vai dar para 

manter 100% todo o tempo todo. Então alguns medicamentos é óbvio que vai 

faltar. É bom citar qual medicamento, porque, como foi colocado, repente um 

medicamento de uso contínuo, esse não pode faltar. Vai ter que fazer das 

tripas coração e atender à necessidade, porque ninguém vai brincar com a 

saúde de ninguém aqui. Mas a gente vê que oCS3 e o PA, principalmente, 

quando falta, falta esporadicamente determinados tipos de medicamentos. Não 

são tantos medicamentos que estão faltando. Eu fiz algumas anotações aqui; 

foi falado do raio-x quebrado; realmente o equipamento pode quebrar, ainda 

mais nessa gestão, emque ele está sendo usado dia e noite, coisa que 

antigamente não se usava dia e noite. Agora ele é propenso a quebrar mais 

rápido, porque ele é usado também no período noturno. Quando o relatório diz 

falta de alguns materiais, eu acho muito subjetivo,o que são alguns materiais? 

Alguns materiais podem ser qualquer coisa. Então esse „alguns materiais‟ têm 

nome, então precisam ser colocados. Vi também nas páginas 226 e 228, dois 

depoimentos, coincidentemente, no mesmo dia em horários trocados, que foi 

feito um control C e control V e é a segunda vez que eu falo aqui analisando 

uma CEI, mas parece que o pessoal não aprende. Copia o discurso de um no 

discurso de outro. E depois fala que não fez, que a pessoa falou exatamente 

com as mesmas palavras com a vírgula, com tudo. Só faz uma cópia e 

repassa. Quando fala que a Asbesaan atendia aos postos de saúde SF, nesse 

contrato, que é quase a metade, não é bem a metade, é mais da metade, é um 

pouco mais que a metade, ele atendia somente o PA. Nessa gestão, tinha um 

outro contrato que não foi incluído, acredito, porque os valores chegavam 

próximos a R$ 600.000,00. Aí, sim, atendia os postos, não sei se com tanta 

qualidade assim porque a gente sabe do problema da saúde que não é de 

agora. Mas a Asbessan atendia somente o PA nesse contrato citado. Quando 

falamos que foi citado que no Raio X do PA, os funcionários trabalham acima 

do horário e os funcionários trabalham sem carteira assinada, tem uma 

documentação aqui que diz sobre a carteira assinada de um técnico.de 

radiologia. Então nem tudo o que está no relatório podemos dizer que é 

fidedigno à verdade. Em conversa com o presidente da CEI eu disse para 

ele:„me faça um relatório que transpareça somente nada mais que a verdade e 

eu assino hoje antes da sessão‟. Eu disse isso para o presidente, mas se 

florear não conte com a minha participação nisso, fale somente a verdade e me 

basta. Também aquele material que eu trouxe para a sessão juntamente com 

esse material fez parte de uma CEI paralela que eu fiz. E paralela, eu não disse 



para nenhum dos quatro que eu estava fazendo isso,eu fiz sozinho, justamente 

para tirar minha conclusão, para não me deixar levar pela ideia de ninguém e 

nem sequer eu influenciei a participação de nenhum, nem da situação, nem da 

oposição com as informações que eu tive. Porque eu fui buscar um relatório de 

pagamento da Asbesaando dia primeiro de janeiro desse ano até o dia 24, da 

tarde de ontem. E aquele contrato de 10 milhões que a gente vai dividir por 12 

meses e vai dar 800 etrá lá lá, que a gente ouviu aí a noite toda, é um teto, é 

até isso. Eu sei que a Asbesaantinha até isso. Não é que aquele valor vai ser 

pago e se a empresa não fizer o trabalho, ela vai receber do mesmo jeito. Tem 

as glosas, quem trabalha na área sabe do que eu estou falando. Aquilo que 

não está a contento aquilo, que está fora, aquilo que não deve ser feito é 

retirado e não é pago. É pago por procedimento. E foi pago até o dia 24 de abril 

de 2018 R$ 2.276.041,63. Se fizer uma divisão simples por 4, R$ 569.010,40.O 

vereador Reinaldo falou assim que se der R$ 590 para o município de Biritiba 

está de bom tamanho. Então está de bom tamanho, R$ 569.010. ”. O Vereador 

Reinaldo Pereira Junior solicita um aparte: “Foi R$ 550.000,00, e não R$ 

590.000,00”. O VereadorSérgio de Paula Franco retoma: “Então está 19 

milacima. Mas aí eu vou voltar um pouquinho e dizer o seguinte: a Asbesaan 

trabalhava com um corpo clínico que era de funcionários do município e tinha 

uma folha de pagamento no ano de 2016de R$ 1.660.735,06/ano. Não 

estamos contando os encargos, somente folha de pagamento. Em 2017 R$ 

1.676.420, então seguiu 2016/2017. O ano da outra gestão e o ano da 

Asbesaan com o pagamento de um R$ 1.660.000 somente de salário de 

funcionários da Prefeitura que estavam no PA e que agora podem atuar nas 

unidades do município. E aí eu não estou colocando aqui também que a 

medicação é por conta da INTS. E aí eu não tenho os valores aqui, porque 

como os nobres pares colocaram, também não consegui todos os documentos 

que eu precisava. Eu não tenho aqui os valores dos medicamentos que as 

Asbesaan utilizava, porque aquele medicamento era pago pela Prefeitura por 

fora do contrato. Então quando a gente fala em valores exorbitantes, 

precisamos olhar assim com cuidado, com muito cuidado para a saúde do 

município, olhar com muito cuidado para a educação do município, para tudo 

aquilo que está sendo feito, mas a gente precisa tomar um cuidado um 

pouquinho maior que todo mundo falou da defesa, porque é um direito entrar 

com mandado de segurança, é um direito, sim, mas nas palavras do juiz, o 

artigo primeiro da malsinada resolução cita artigo que trata de suspensão e não 

suspeição do vereador aqui, beira se à má fé.Isso é o juiz que diz´. E para 

completar, ele fala: a nomeação teve critérios técnicos? Então ninguém deve 

nada a ninguém e o vereador impetrante está livre para votar como quiser. 

Então como foram apontadas algumas falhas nesse relatório e o meu 

compromisso é com a verdade e eu disse para o presidente, só paute pela 

verdade e tem a minha assinatura, eu não volto atrás da minha palavra, mas 

quando faltou à verdade, eu sou contra o relatório.12.Vereador Walter 

Machado de Almeida:“Eu vou ser breve porque eu não estou muito bem de 



saúde. Boa noite, presidente, membros da Mesa,nobres pares, população, o 

meu voto é favorável ao relatório.”.13.  Vereador Lourival Bispo de Matos:“O 

meu voto é favorável ao relatório. Só quero realmente agradecer. O resultado 

aqui da apuração da votação foi 8 a 5, então o resultado então fica 

praticamente reprovado. E, nesse momento, eu já afasto o pedido e não foi 

realmente acolhido o relatório final da comissão de investigação, eu determino 

que seja arquivado.”.Terminada a votação o Presidente faz suas considerações 

finais: “Agradeço à população, à imprensa equero dizer, democraticamente, a 

gente faz os nossos trabalhos. Eu sempre digo, acho que hoje a gente é, como 

se diz, às vezes temos que, se quiser me desculpar. Eu acho que nós 

merecemos respeito igualmente vocês merecem respeito também. Eu acho 

que tem que se dar ao respeito para ser respeitado. Aqui é uma Casa de Leis, 

uma casa que merece respeito como a casa de qualquer um de vocês e a 

nossa casa. Vereador, Vossa Excelência realmente aceite as desculpas porque 

podemos ter qualquer equívoco e respeito, mas a gente assume tudo aquilo 

que foi feito, nós assumimos.Aqui estou dizendo que a gente tem feito de 

errado, mas nós fazemosdentro da nossa consciência, daquilo que a minha 

consciência pede. Então, eu assumo a responsabilidade do que venha a me 

comprometer, eu sou homem que assume. Então peço desculpas, porque eu 

sou muito humilde para isso. Eu não sou aquele que talvez possa errar e 

levantar o cangote se achar que é o dono da verdade, então peço 

desculpas.”.O Vereador Eduardo Melosolicita um aparte: “Sei que é contra o 

Regimento, mas peço aqui e até aceito as suas desculpas e quero dizer ao 

Senhor e à Mesa que tudo que a gente fala aqui é tudo aqui; lá fora continua a 

mesma coisa. Aceitoas suas desculpas.”.O Presidente conclui: “Muito obrigado 

e agradeço a compreensão da Vossa Excelência. Terminada a Ordem do Dia, 

não havendo mais nada a ser tratado, agradeço os presentes e declaro 

encerrada a presente sessão ordinária do dia 25 de abril de 2018. Muito 

obrigado a todos e uma boa noite para todos.”. 

Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 16 

de abril de 2018. 
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