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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018.  

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2018, às quinze horas, no Plenário 

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

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

Fernando José Gonçalves, José Rodrigues Lares, Jorge Mishima, Leonardo 

Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, 

Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, 

Sergio de Paula Franco, e Walter Machado de Almeida, realizou-se a Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a 

proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. A seguir, 

solicitou ao Primeiro Secretário, Reinaldo Pereira Júnior, que procedesse a 

chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-se a 

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 80 do Livro nº. 14, de 

Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara.O 

Presidente deu por iniciado os trabalhos da presente Sessão Ordinária. 1. O 

senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura da Ata 

da Sessão Ordinária do dia 22 de Outubro de 2018. O Nobre Vereador 

Robério de Almeida Silva requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor 

Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em 

votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.O Presidente solicita a leitura do 

Ofício nº. 162/2018. 2.Leitura do Ofício n.º 162/2018 - SMA – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos Administrativos: 

*Portaria n° 533 ao 536, 538 ao 542/2018 e*Decreto nº 3.369/2018.Terminado 

o Expediente, o passou-se às Indicações. O Presidente solicita que seja feita a 

leitura da Indicação nº 154/2018 a 158/2018. 1. Indicação nº 154/2018, de 

autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que interceda ao setor competente para que 

providencie a colocação de quatro braços de luz de iluminação pública na Rua 

Acácias e ao longo de sua extensão no Bairro Pomar do Carmo. Esta Indicação 

reitera as Indicações de nº 117/2018 e 145/2018. 2. Indicação nº 155/2018, de 

autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina:solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que determine à secretaria competente para 

que realize serviço de motonivelamento e cascalhamento na Rua Mário 

Bortolussi, Parque Castellano, nessa cidade, em toda sua extensão. Esta é 

uma reiteração das Indicações nº 134 e 150/2018. 3.Indicação nº 156/2018, de 

autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri para que determine à secretaria competente para 
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que realize serviço de motonivelamento e cascalhamento na Rua Vicente 

Castellano, passando por todo o Bairro Castellano, nesta cidade, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração das Indicações nº 298, 373, 459/2017, 006, 

051 e 147/2018. 4. Indicação nº 157/2018, de autoria do Nobre Vereador 

Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que determine à secretaria competente para que realize serviço de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua Carrião e também na Rua Mogiana, 

Bairro Cruz do Alto, nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma 

reiteração das Indicações nº 137, 172 e 103, 131/2018. 5. Indicação nº 

158/2018: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo 

interceda junto ao órgão compete solicitando providências cabíveis no sentido 

de solicitar poda da árvore localizada na Rua José de Alencar, próximo ao nº 

75, no Bairro Cruz das Almas. Terminadas as Indicações, passou-se aos 

Projetos em Deliberação. O Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 

047/2018. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS.1.Projeto de Lei nº 047/2018: Institui a realização de teste de 

acuidade visual nas escolas e creches municipais e dá outras providências. O 

Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Para efeito de deliberação, 

gostaria de parabenizar o Vereador Paulo Rogério dos Santos com respeito ao 

Projeto de Lei nº 047. É de suma importância; nós sabemos muito bem que a 

evasão de alunos com problemas visuais é muito grande. Eu acho que vem a 

calhar esse projeto. Parabéns a vossa excelência por esse projeto. Muito 

obrigado”. Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM DO 

DIA.O Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 242a 

250/2018.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JÚNIOR. 

1.Em única discussão e votação o Requerimento nº 242/2018: Requer do 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para solicitar uma placa de sinalização da 

faixa de pedestres para todas as escolas e creches da cidade. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS. 2.Em única discussão e votação o Requerimento nº 243/2018: 

Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que informe a esta Casa de 

Leis qual o procedimento adotado atualmente com relação às multas advindas 

de infrações de trânsito cometidas por servidores quando da condução de 

veículos de propriedade do município. O procedimento de quitação das 

mesmas fica sob a responsabilidade de quem? Município ou servidor? O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, 

o Requerimento do nobre Vereador Paulo, ele tem um certo fundamento, tendo 

em vista a... com todo o perdão da palavra, a zorra que é essa questão de 

multa de trânsito dentro da Prefeitura. No estatuto do servidor, a 
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responsabilidade, a responsabilidade pelas multas é realmente do funcionário, 

do condutor. O condutor, ele é responsável pela infração de trânsito, seja ele 

municipal ou estadual. Porém, infelizmente, nunca houve um controle com 

afinco, e não tô falando só dessa gestão, não; tô falando de várias e várias 

gestões; nunca houve um controle com afinco sobre essa questão. E quando 

se tentou colocar uma fiscalização um pouco com mais afinco, 

responsabilizando o condutor, na maioria das vezes, a infração ou é por 

rodízio, ou é por condições de que o veículo não tem condições de tráfego, 

mas, mesmo assim, ele tem que levar o paciente e, às vezes, a culpa não cabe 

ao servidor; a culpa é da própria administração. Então, na realidade, Vereador 

Paulo, já respondendo, eu sei que vai vir a resposta da Prefeitura, eu não sei 

qual é a finalidade, a questão final do Requerimento de vossa excelência, se é 

questionar se o servidor está sendo aplicada a multa para o servidor ou não, se 

vai parar o prontuário do servidor, mas eu gostaria de alertar vossa excelência 

que qualquer questão que vossa excelência for fazer posterior à resposta 

desse Requerimento, vossa excelência reavaliasse algumas questões, como 

essa que eu coloquei agora. Porque nem sempre... O servidor, ele é 

responsável, sim, pelas multas, pelas autuações na qual ele está conduzindo. 

Mas nem sempre a própria administração dá condição para que ele possa 

conduzir o veículo da forma correta. Muito obrigado!”. APROVADO.3.Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 244/2018: Requer do Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda junto ao setor competente m 

estudo sobre viabilidade de disponibilizar um terreno público para a construção 

de pistas de atletismo. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 4.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 245/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja 

colocado placa indicativa de „Travessia de Pedestres‟, próximo à faixa de 

pedestres localizada na frente da Creche Municipal Otávio Garcia Fernandes e 

que também seja pintada em frente a todas as creches e escolas faixa de 

pedestres e também colocado sinalização indicativa de „Travessia de 

Pedestres‟ ou „Área Escolar‟. APROVADO. 5.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 246/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que sejam 

tomadas as devidas providências na Rua Luiz Vieira da Silva, Bairro Jardim 

dos Eucaliptos, com o serviço de motonivelamento e cascalhamento. 

APROVADO. 6.Em única discussão e votação o Requerimento nº 247/2018: 

Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda 

junto ao departamento competente para que sejam tomadas as devidas 
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providências em relação à iluminação pública em toda a extensão da Rua 

Joaquim Leite de Miranda, Bairro Jardim Alvorada. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 7.Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 248/2018: Requer do Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda junto ao órgão competente à 

empresa EDP Bandeirantes para que seja feita a extensão da rede elétrica da 

Rua José Maria Santana, cerca de 300 metros no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO. 8.Em única discussão e votação o Requerimento nº 249/2018: 

Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda 

junto ao órgão competente solicitando providências cabíveis no sentido de 

efetuar instalação de delimitadores de tráfego em frente à Unidade de Saúde 

da Família – USF – do Bairro Cruz das Almas, situada à Rua Euclides da 

Cunha. APROVADO. 9.Em única discussão e votação o Requerimento nº 

250/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar instalação de luminárias da Rua Érico Veríssimo, à altura do 

nº 43. Terminados os Requerimentos, o Presidente solicita a leitura da Carta de 

Renúncia do Vereador Luís Carlos dos Passos. [manifestação do Plenário] O 

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

o senhor colocasse se o Requerimento foi aprovado ou não; o senhor não falou 

o Requerimento anterior.”. O Vereador José Rodrigues Lares solicita pela 

ordem: “Vou pedir a retirada do Plenário, porque eu não vou ficar nessa 

palhaçada, ter que ouvir esse pessoal aí.”. [manifestação do Plenário] 

Retificando, o Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento 

nº 250/2018, de autoria do Vereador Sergio de Paula Franco. APROVADO. 

Após terminados os Requerimentos, o Segundo Secretário faz a leitura da 

Carta de Renúncia do Vereador Luís Carlos dos Passos. Terminado o 

expediente, o Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada 

nominal dos Vereadores inscritos para uso da Tribuna. O Vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Antes que o Nobre Vereador Fernando use a 

palavra, eu gostaria de solicitar ao Nobre Presidente desta Casa a minha 

retirada do Plenário, visto que eu tenho um assunto a tratar. Muito obrigado.”. 

O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Fernando José Gonçalves, que, 

com a palavra, diz: “Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, a 

todos aqui presentes, à imprensa, aos funcionários da Casa, uma boa tarde! 

Senhor Presidente, eu acabei de receber o relatório da audiência pública do 

segundo quadrimestre de 2018, referente à saúde pública do nosso município 

e, superficialmente ali, numa observação enquanto estava na deliberação, teve 
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alguns pontos que eu, analisando aqui, achei – depois nós vamos apurar com 

mais calma – mas me cresceu, assim, a curiosidade; por exemplo: funcionários 

da INTS, tinha 61, a média mensal era 128.815, com o RH. Funcionários da 

São Miguel Arcanjo, 44, a despesa de 81.336. Aí nós vamos lá para 

„diagnósticos em laboratório clínico‟. E eu tô fazendo só esse comparativo para 

que todos os Vereadores, aos presentes, aos que estão nos acompanhando 

tenham uma análise de como a saúde declinou de maio a agosto no nosso 

município. Por exemplo: diagnóstico de laboratório clínico, isso foi o Conselho 

Municipal de Saúde que encaminhou pra Casa; no mês de maio, foi 2.892 

procedimentos; no mês de junho, 2.850; no mês de julho caiu pra 799. Em 

agosto, 911. Aí, atenção de média e alta complexidade, que é um fato que me 

levantou aqui uma curiosidade que eu vou ter que apurar isso, nós temos uma 

ambulância do SAMU aqui; o Vereador Leonardo conhece melhor do que... 

Salesópolis também é uma ambulância. Uma também, né? E o CRESAMU, ele 

é regional, ele faz a média dos municípios compostos por Mogi, Biritiba 

Salesópolis, Guararema, Arujá e Santa Isabel. Esse é o CRESAMU. Só que, 

curiosamente, se for per capita, eu acho até estranho, porque, mesmo assim, 

dá uma disparidade; Biritiba paga por mês 73.743,01 reais dos cofres públicos 

e uma contrapartida de 21.919. Enquanto que, no município de Salesópolis, 

que é a mesma viatura, é uma viatura, mesma quantidade de funcionários, ela 

paga 49.573. Então, são dados que, depois, nós podemos sentar com o 

CRESAMU, se é per capita ou não, para que possamos fazer esse 

levantamento. Aí nós vamos lá nos procedimentos odontológicos. Em maio: 

1.091. Em junho: 80. De mil pra oitenta. Em julho, 131; e em agosto, 77. Então 

alguma coisa não tá batendo. Como é que num mês você faz 1.091 

procedimentos, depois você cai pra 80, 131 e 77? Bom aí o que é mais 

agravante de todos, isso eu só fiz essa avaliação agora superficialmente, 

porque acabou de chegar pra mim, assim que eu cheguei na Sessão, chegou 

esses dados pra mim. É claro que depois eu vou apurar isso mais com 

tranquilidade. E nós temos a Comissão de Saúda da Casa também, que será 

encaminhado. Mas nós temos um agravante, que isso aí já vem até anterior a 

maio, mas aqui está comprovado, nas consultas de especialidade e psiquiatria 

e psicologia, nós tivemos zero consultas em maio, zero consultas em junho, 

zero em julho e zero em agosto. Resumindo: dos nossos pacientes que estão 

precisando de, ao menos, um laudo médico, a troca de receituário, hoje eles 

estão órfãos de médicos. E eu conheço uma série de pessoas que utilizam as 

consultas periódicas para troca de receitas, que são medicamentos contínuos, 

principalmente na psiquiatria. E aqui, eu não consegui analisar todo o processo 

ainda, mas eu só fiz questão, nem ia utilizar a Tribuna, só pra concluir, senhor 
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Presidente, eu não ia utilizar a Tribuna, mas eu estou fazendo esse alerta pra 

que, como já chegou isso pra gente, que a gente possa, junto à Comissão... 

Então, eu não consegui avaliar todos os pontos ainda, porque, como eu disse, 

acabou de chegar, mas são dados, assim, que nos preocupam muito, que, 

assim, mostra que, em alguns aspectos, não posso dizer todos, porque têm 

pontos positivos nesse relatório, que é feito tanto pela Sociedade Civil 

Organizada, que são os conselheiros, quanto pela Prefeitura; têm alguns 

pontos positivos, mas tem pontos extremamente preocupantes, extremamente 

preocupantes. E essa da psicologia e psiquiatria é uma delas. Aliás, senão, a 

principal delas. É claro que o atendimento também do PA também é muito 

importante, nas unidades é muito importante, mas, quando você vê uma 

odontologia caindo de mil pra oitenta; quando você vê o laboratório caindo de 

dois mil e pouco pra centro e trinta, alguma coisa tá errada nesse quadrimestre. 

Aí nós pegamos esse período – pra que todos tenham ciência – esse período é 

de maio a agosto, resumindo: ainda constava ainda a administração anterior. 

Constava-se na administração anterior ainda. Essa atual administração que 

está aí... Nós vamos ter a avaliação no próximo quadrimestre, tá certo? Vai 

haver falhas? Vai haver, porque nós temos informação que ainda não se 

conseguiu solucionar o problema do médico-psiquiatra, principalmente no 

CAPS. Eu tive conversando com o Prefeito Walter Tajiri semana passada e a 

Secretária de Saúde, e a grande dificuldade, primeiro você contratar, e depois, 

conseguir profissional pra contratar, é mais ou menos como um profissional da 

área de neurologia. Um vascular, por exemplo. Não é fácil você contratar, ainda 

mais com o salário que a Prefeitura de Biritiba oferece a esses profissionais, 

muitos profissionais não vêm, é muito difícil. O Vereador Leonardo, o Vereador 

Reinaldinho, que tá sempre aí, mais, no meu caso, que tratamos mais aí dessa 

questão de saúde, que acompanhamos um pouco mais, nós sabemos a 

dificuldade, né? De você contratar um neurologista, contratar um psiquiatra, 

contratar... Um psicólogo nem tanto, mas a Prefeitura hoje, ela tem uma certa 

dificuldade. Como ela tava com dificuldade na merenda, que nós vamos estar 

fazendo um levantamento, estive reunido com a Secretária da Educação a 

semana passada e depois eu vou solicitar a colaboração do Vereador Sergio, 

que também tem um conhecimento mais próximo dentro da área da questão da 

Educação, pra que a gente possa fazer, porque, até então, a Prefeitura, ela não 

tava com condições de comprar merenda porque não tinha o repasse do 

estado, tava suspenso o repasse do estado! Tava suspenso o repasse do 

estado, porque não tinha o Conselho de Alimentação Escolar, então a União 

resolveu suspender o repasse. E a Prefeitura com dificuldade de comprar 

merenda. Então os „mazelos‟ que foram vindos da administração anteriores 
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acabou culminando nessa administração, nessa atual administração, que tá aí 

há 30, 35 dias. Mas isso também não dá o direito dessa administração – com o 

perdão da palavra – sentar igual macaco em cima do rabo e dizer que o 

problema é deles. Nós temos é que solicitar o problema! Nós temos é que 

solicitar o problema, porque, senão, é fácil as pessoas falas: “Ah, o outro 

deixou”. Eu vejo desde quando estou na vida pública e já tenho uns 30 anos de 

vida pública, desde quando estou em vida pública, existe sempre a coisa: “Ah, 

a culpa é do Prefeito anterior”,“Ah, a culpa é do Prefeito anterior”,“Ah, a culpa é 

do Prefeito anterior”,“Ah, a culpa é do Prefeito anterior”. Mas, por exemplo: 

“Não vou colocar o PSF do Castellano porque foi o Prefeito anterior que 

montou.”. “Não quero resolver o problema da creche porque é problema do 

Prefeito anterior”, “Não vou pavimentar a rua da Cruz das Almas porque é 

problema do Prefeito anterior”,“Não vou pavimentar a rua do Jardim dos 

Eucaliptos porque é problema do Prefeito anterior”. Então acho que nós temos 

que mudar essa mentalidade... Eu acho que nós temos que mudar essa 

postura da política da nossa cidade. E ontem nós tivemos as eleições gerais, 

né? Saindo um pouco e retomando, nós tivemos uma disputa muito acirrada, 

onde polarizou em duas candidaturas em nível nacional, seja o Haddad com o 

Bolsonaro e aquela política centralizada onde as pessoas, principalmente no 

primeiro turno, deixaram mais cargos e foram definir, ouvir propostas apenas 

na reta final, porque estava polarizada. Nós viemos pro segundo turno com 

Bolsonaro e Haddad, e viemos no estado de São Paulo com o governador 

Márcio França e o Dória. Eu torço pra que, assim, os dois eleitos façam um 

bom trabalho, porque é isso que a população espera. É isso que a população 

espera. Eu não me manifestei da forma que eu vou me manifestar agora, mas 

o grande adversário do Bolsonaro não vai ser o PT, não vai ser o PT. O grande 

adversário do Bolsonaro chama-se João Dória. Porque, apesar de ser eleito 

governador, eu respeito da posição dele, mas é um cidadão obcecado pela 

Presidência. Obcecado. Aí, se chegar nessa situação realmente do Bolsonaro 

cumprir e não ter reeleição, ótimo. Mas, se mantiver a reeleição, o maior 

adversário – escutem o que eu tô dizendo pra que daqui a quatro anos vocês 

relembrarem isso – o maior adversário chama-se „Dória‟. Eu espero que essa 

disputa que começa a partir do dia 01 de janeiro não interfira no nosso 

município. Eu espero que o governador que foi eleito, o João Dória, que olhe 

para os municípios menores. Que atende os municípios menores, porque, 

infelizmente, infelizmente, nós sabemos que a influência dos municípios 

maiores acaba ofuscando. Então, eu acho que mais do que nunca agora nós 

temos que fazer um trabalho inclusive com o Legislativo no CONDEMAT, para 

que possamos ter condições de igual pra igual com Mogi, com Itaquá, com 
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Suzano, com Guarulhos, que seja proporcional, mas que tenhamos o 

atendimento do governo do estado. E desejo sorte tanto ao Bolsonaro quanto 

ao João Dória no trajeto que será a partir de 01 de janeiro. Muito obrigado, 

senhor Presidente.”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela 

ordem: “Gostaria que o senhor me autorizasse a retirada pra resolver um 

assunto no meu gabinete.”. O Presidente concede ao Vereador sua retirada do 

Plenário.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Reinaldo Pereira Júnior 

que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, Nobres Pares, a todos aqui 

presentes, hoje só queria falar a respeito das eleições deste domingo, né? Que 

eu acho que foi muito importante pra democracia do nosso país; parabenizar 

aos Vereadores que trabalharam aqui pro Márcio França. Eu, na condição de 

trabalhar pro Bolsonaro acreditando que o país precisa acabar com essa 

corrupção, que ninguém aguenta mais; ouvi aí na plateia o pessoal falando 

„enxugar custo‟, eu acho que é isso que precisa pro nosso país, na Prefeitura, 

no governo, na Presidência, enxugar. Não precisa de tanto ministro, não 

precisa de tanta Secretaria. Enquanto tiver essa quantidade de cargo, não vai 

sobrar dinheiro pra administrar a cidade, ainda mais cidade com recurso 

pequeno igual Biritiba. Quando apoiei o Dória foi simplesmente porque vi que o 

governador Márcio França não se posicionou quanto ao voto dele. Quando 

perguntaram pra ele: „Você vota no Bolsonaro ou no Haddad?‟. Ele falou: „Não 

vou falar.‟. Candidato que fica em cima do muro, pra mim, não dá. Tem que ter 

posição, não adianta ficar em cima do muro. Então foi por isso que eu apoiei o 

Dória; chega de esquerda! Tá na hora de a direita começar a tomar posição e 

mudar o nosso país. Ninguém aguenta mais corrupção. Obrigado a todos e boa 

tarde!”. Não havendo mais inscritos para o uso da Tribuna, o Presidente 

Lourival Bispo de Matos faz suas considerações finais: “Bom, antes de 

encerrar a Sessão, quero fazer um comunicado que sexta-feira, dia 02 de 

Novembro, feriado, feriado nacional, né? Eu tenho certeza que vocês também, 

aqueles que trabalham realmente no pesado, eu tenho certeza que também 

quer ter uma folgazinha, né? [risos] Bom, gente, eu só tenho que agradecer 

realmente à imprensa, agradecer a presença de todos vocês, e desejar a todos 

nós que realmente nossos dirigentes, que foram eleitos agora, principalmente 

quando se fala de Presidente da República, governo do estado, que realmente 

é aquilo que o Fernando falou, o Reinaldinho falou aqui, que olhe pelos nossos 

municípios, porque os nossos municípios carentes, estamos vendo a situação 

de saúde aí como que está, a educação e tudo; acho que em todos os 

sentidos! E a gente vê que realmente as dificuldades são grandes. Se a gente 

não tiver quem olhe por esses municípios, realmente, é cada vez mais a 

carência no nosso município. Quando se fala, às vezes, da dificuldade de 
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comprar medicamento, tudo, os médicos... Porque a situação é que nem o 

Fernando falou, a situação dos médicos não é brincadeira, os médicos não 

vêm mesmo, porque nosso salário, o teto salarial nosso é... Como se diz? Os 

médicos não vêm aqui nem pra dormir, vamos dizer isso. Eu já peguei muitos 

dormindo nessas gestões minhas, de chegar no hospital, chamar e ficar ali, em 

vez de atender um paciente, ele tava dormindo. Então é, como se diz? É 

lamentável, mas, infelizmente, pelo pequeno salário que eles ganham, eles 

acham que vir aqui não compensa mais que ficar no escritório dele. Então é 

essa a realidade. E terminada a Ordem do Dia, não havendo mais nada a ser 

tratado, agradeço a presença e declaro encerrada a presente Sessão Ordinária 

do dia 29 de outubro de 2018. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe!”. 

Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 29 

de Outubro de 2018. 

 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 

Presidente 
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