
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA ITINERANTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA  29 DE JUNHO DE 

2018. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2018, às dezenove horas, naEscola 

Municipal de Biritiba Mirim „Prof. João Cardoso de Siqueira Primo, situada 

àAvenida Ferdinando Jungers, nº 35, Bairro Centro, nesta cidade e município 

de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, sob a Presidência do Vereador 

LOURIVAL BISPO DE MATOS e com as presenças dos Vereadores Fernando 

José Gonçalves, Jorge Mishima, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de 

Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, Robério de Almeida Silva, Sergio de 

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

Extraordinária Itinerante da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, em 

comemoração aos 50 Anos da Fundação do Ginásio Estadual „Prof. João 

Cardoso de Cerqueira Primo‟, convocada pelo Sr. Presidente da Câmara, 

Lourival Bispo de Matos, na Sessão Ordinária do dia 25 de junho do corrente 

ano.O senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente 

Sessão Extraordinária Itinerante. A seguir, solicitou ao Vereador Jorge Mishima 

para que este assumisse a Primeira Secretaria e o auxiliasse nos trabalhos da 

Mesa.O Primeiro Secretário procedeu a chamada nominal dos senhores 

Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 

presentes, apostas às fls. 62 do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia quórum 

legal para as deliberações, face ao comparecimento da maioria dos membros 

da Câmara. O Presidente Lourival Bispo de Matosrealizou a abertura da 

Sessão Itinerante, dizendo: “Boa noite a todos! Nesse momento, convido a 

todos para que se coloquem em pé para o Hino Nacional.”. Após a execuçãodo 

Hino Nacional Brasileiro, o Presidente dá início aos trabalhos desta noite, 

dizendo: “Gostaria de convidar a fazer parte da Mesa a Dona Dina. Gostaria 

que viesse fazer parte da Mesa junto conosco, por favor.”. [Aplausos]. Convido 

o Primeiro Secretário para fazer a leitura da biografia da Escola João Cardoso 

de Siqueira Primo”. O Primeiro Secretário, Sr. Vereador Jorge Mishima, 

realizou a 1. Leitura da BIOGRAFIA DA ESCOLA JOÃO CARDOSO DE 

SIQUEIRA PRIMO.2. O Sr. Presidente convidou o Vereador Sérgio de Paula 

Franco para que este homenageasse a SRª. ERNESTINA SOARES DE 

CAMPOS, 1ª Diretora da Escola João Cardoso de Siqueira Primo. [Aplausos]. 

3. O Presidente convidou o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo para 

que este homenageasse a SRª. MARIA HELENA RICCI BARBOSA, 

Funcionária da Secretaria da Escola João Cardoso de Siqueira Primo. 

[Aplausos]. 4.O Presidente convidou o Vereador Jorge Mishima para que este 

homenageasse o SR. MILTON DE OLIVEIRA, 1º Inspetor de Alunos da Escola 

João Cardoso de Siqueira Primo. [Aplausos].5. O Presidente convidou o 

Vereador Fernando José Gonçalves para que este homenageasse o SR. 

JOÃO VALDIR BARBOSA DE MELO, Presidente da 1ª Turma de 1968. 



[Aplausos]. 6. O Presidente convidou o Vereador Leonardo Venâncio Molina 

para que este homenageasse a SRª. SUELI BOLANHO, Atual Diretoria da 

Escola João Cardoso de Siqueira Primo. [Aplausos]. Após as homenagens, o 

Presidente convida a Srª Ernestina Soares de Campos para fazer uso da 

Tribuna, dizendo:“Bom, nesse momento, eu peço à Dona Dina para fazer uso 

da Tribuna, para todos nós que desejamos que a Sra., Dona Dina; eu fico muito 

empolgado, porque, como se diz, são pessoas de muitas datas que a gente 

está homenageando aqui. A gente fica muito feliz da vida. Então, Dona Dina vai 

fazer uso da Tribuna nesse momento.”. [Aplausos]. A Srª. Ernestina Soares 

de Camposdá início ao seu discurso, dizendo: “Boa noite a todos! Vocês vão 

me desculpar, eu não sou oradora; eu simplesmente gosto de falar um pouco. 

Mas eu quero, primeiramente, agradecer essa homenagem que, nos meus 

anos vividos, foi uma das mais emocionantes; está sendo uma das mais 

emocionantes! Eu queria saudar todos os Vereadores; vocês me desculpem de 

eu não saber o nome de um por um, assim, porque agora já estou morando em 

Mogi, então, é meio difícil. Mas o nome da turminha que era brava daqui, esse 

eu lembro. [Risos]. „Tá‟ vendo,Purga?Então, eu só quero dizer para vocês que 

a Escola, agora, atualmente, Prof. João Cardoso Siqueira Primo, para mim, é 

minha segunda casa, porque eu vim para cá no dia 19 de fevereiro de 1954. 

Não faz muitos anos, não, não é? Em 1954, a maior parte aqui nem era 

nascida. Fiquei na Escola GE de Biritiba Mirim, que era a escola antiga. 

Ficamos lá de 54 até 67, quando viemos aqui para esse prédio novo. Daqui eu 

fiquei alguns anos, até 67, eu estava lecionando. Em 67, a Dona Lucinda Mioto 

do Couto Rosa, que era diretora, me convidou para ser assistente de diretor. 

Eu aceitei, porque eu tinha o curso de Pedagogia, então, eu aceitei. De 67 até 

2000/ está vendo? Já fiz confusão! [Risos]/ de 67 até 1986, quando eu me 

aposentei, eu fiquei aqui no João Cardoso. Foram quase 30 de João Cardoso. 

Só o ano de 1958 que eu saí; quando eu ingressei, eu era substituta; eu 

ingressei como professora efetiva, fui para Natividade da Serra, de Natividade 

da Serra, eu vim para Sabaúna e, de Sabaúna, em 1960, eu vim para cá e 

continuei. Então, fiquei o ano de 58 e um pedacinho de 59 fora. O resto foi 

Biritiba. E eu fico muito satisfeita de encontrar com essa turma, porque o 

Roberto, por exemplo, é da minha turma lá da Escola Hermínia, não é, 

Roberto? E os outros foram alunos aqui do João Cardoso. Purga, lembra? 

Desculpa de tratá-lo assim perto dos outros, „tá‟? Mas eu estava conversando 

com ele; uma das visitas que nós recebemos aqui foi do governador Laudo 

Natel.Ele chegou aqui como sem ninguém, assim, só no carro, não é? Só no 

carro dele mesmo. Eu só me espantei quando eu escutei assim: „Boa tarde, 

diretora! Dá licença!‟, ele já estava dentro da minha sala. Estava eu e a Vera 

Lugoboni, que era minha assistente. E, quando eu vi, eu falei: „Meu Deus do 

céu! O governador aqui na minha escola?‟. Aí, conversamos um pouco, ele 

perguntou alguma coisa; ele deixou uma mensagem muito bonita, um termo de 

visita muito bonito, mas eu não sei se ainda existe. Não deve estar aqui. Se 

existe, deve estar na Delegacia de Ensino os antigos livros do João Cardoso. 



Então, gente, é isso o que eu tinha para falar para vocês. Todos os meus 

alunos foram, para mim, como se fossem meus filhos. Eu não sou biritibana, 

mas eu vim morar em Biritiba em 1959, quando eu me casei, vim, e me mudei 

agora em 2010, que eu fui para Mogi. Então, eu passei 50 anos da minha vida 

aqui. Conheço todo mundo, todo mundo me conhece; só os „novinhos‟ que não, 

não é? [Risos]. Mas aqueles mais antigos me conhecem. E é um prazer estar 

aqui hoje, encontrar com tanta gente conhecida, tantas pessoas que me foram 

sempre muito gratas, e que sempre me trataram muito bem, apesar de que eu 

era muito brava; [Risos] era ou não era, Roberto? Não, eu era exigente! 

[Risos]. Mas, se eu brigava, se eu abençoada, de vez em quando, abençoada, 

não era para ferir, era para poder que vocês; porque os alunos – tinham alguns 

alunos – que davam trabalho para o Sr. José Milton, dava trabalho para o 

Purga, dava trabalho para todo mundo. Então, a gente/ mas eram pessoas, 

eram crianças, não como agora, eram crianças que não tinham maldade, eram 

crianças que faziam, assim, por pura brincadeira. Não eram maldosas. Agora, 

infelizmente, eu não estou em sala de aula, mas, pelo que eu sei, a gente vê 

nos jornais, tem muita coisa acontecendo que não deveria acontecer. Mas o 

que a gente vai fazer? Não tem jeito! Então, eu quero agradecer e agradecer 

aos Vereadores, agradecer de uma maneira muito grata a Ester, que 

conversou comigo; tem algumas fotos; eu já falei para o Edésio que poder tirar, 

pode copiá-las; são algumas fotos. As que estão comigo, estão às ordens de 

quem quiser. Então, muito obrigada, gente, e desculpa o meu falatório.”. 

[Aplausos]. Após o discurso, 7. O Presidente convidou o Vereador Robério de 

Almeida Silva para que este homenageasse a SRª. TERESA CRISTINA 

LUGOBONI. [Aplausos]. 8. O Presidente convidou o Vereador Walter Machado 

de Almeida para que este homenageasse a SRª. VERA JUNGERS. [Aplausos]. 

Terminadas as homenagens,o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário para 

que fizesse a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem 

uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Fernando José 

Gonçalves, que inicia seu discurso: “Sr. Presidente, Nobres Vereadores, a 

todos presentes, uma boa noite! Depois da fala da Dona Dina, fica até difícil de 

nós nos posicionarmos aqui, mas, assim, é com grande satisfação que eu 

venho participar dessa Sessão Solene hoje e, antes de fazer algumas 

colocações, eu gostaria de parabenizar o Professor Sérgio, Vereador Sérgio, 

educador que é, defensor das causas da pedagogia, da educação dentro do 

nosso município; foi muito feliz quando fez essa propositura de realizar essa 

Sessão Solene aqui na Escola João Cardoso e homenagear os 50 anos de 

atividade dessa unidade escolar. Fico muito mais satisfeito ainda quando eu 

encontro diversos amigos, alguns já aposentados, outros ainda na ativa, mas 

fiquei muito satisfeitos antes de iniciar essa Sessão em ouvir a 

confraternização dos amigos, de lá de trás que trabalharam juntos; o 

„Pulguinha‟ contando as suas histórias; os profissionais que passaram, que 

estudaram hoje, lecionam ou trabalham em outras unidades escolares em 

nosso município ou fora. E a intenção, eu acho que é realmente essa; é 



resgatar esse coletivo de irmandade, de parceria, de sinceridade, de pureza, 

que é o que é mais importante. Dona Dina, ela falando aqui: „Ah, eu fui brava‟, 

„ah, eu parei de lecionar‟; a fala dela aqui continua sendo uma aula para nós. 

Uma aula! Os que prestaram atenção em todas as colocações que ela fez, ela 

continuou nos educando, da forma que ela sempre buscou, da melhor maneira 

possível! Tinha o „jeitão‟ dela bravo, como ela falava, mas pode ter certeza de 

que o formato que ela tinha, as armas que ela tinha para educar, na época, ela 

tentava aplicar da melhor maneira possível. Então, nada mais justo ela também 

estar sentada a essa Mesa junto conosco, sendo homenageada e 

representando todos vocês! Quanto ao trabalho nosso no Legislativo, nós 

continuamos trabalhando, apesar de eu não ser da área educacional, 

profissionalmente, mas a gente tem desenvolvido alguns trabalhos; nesse ano, 

mesmo, nós apresentamos alguns projetos de lei direcionados à Educação 

Fundamental e à Educação do nosso município de um modo geral, que é a 

questão das merendas para alunos hipertensos, alunos diabéticos e alunos 

obesos. Esse projeto de lei foi aprovado; graças a Deus o Executivo sancionou 

esse projeto. Apresentamos; eu, que tive oportunidade de homenagear o João 

hoje, apresentamos um projeto junto com o Vereador Sérgio, para que as 

unidades escolares disponibilizem cadeiras de rodas para os alunos dentro das 

unidades, porque, às vezes, o aluno até vem, mas, às vezes, dentro da 

unidade não tem; ou, às vezes, acontece algum acidente, alguma coisa e você 

não tem, de repente, uma cadeira de rodas para você locomover o aluno ou, de 

repente, o próprio funcionário. Então, nós fizemos esse projeto de lei. Esse 

projeto de lei está tramitando, não sei se o prefeito vai vetar ou não. Um outro 

ponto muito crítico e, aí, eu vou dizer mais para os atuais profissionais da 

educação, é a necessidade de um assistente social dentro das unidades 

escolares. E eu tive a felicidade, junto com o professor Sérgio, também, de 

apresentar esse projeto, porque nós entendemos, quando nós sentamos para 

elaborar esse projeto, nós entendemos que é detectado o problema social na 

residência; a assistente social ligada ao CRAS e ao CREAS, ou à própria 

Assistência Social do Município, ela vai primeiro na residência e, depois, ela vai 

fazer um trabalho na escola. E, quando nós elaboramos esse projeto, na nossa 

justificativa, nós entendemos a necessidade de ter dentro do corpo 

administrativo, docente nas unidades escolares, uma assistente social, que já 

consegue detectar o problema da unidade escolar para a família, porque, às 

vezes, quando você já percebe dentro da unidade escolar, já tem o suporte do 

professor, já tem o suporte da assistente social. Então, infelizmente, esse 

projeto foi vetado pelo prefeito, apesar de ele, como educador, ter as 

justificativas dele, de que gera despesa, mas nós vamos continuar lutando para 

que tenha assistente social dentro das unidades escolares. Nós entendemos 

como prioridade também. É lógico que o mundo mudou, muita coisa evoluiu, 

não é? Na época que muitos docentes estavam aqui, estavam lecionando, 

estavam trabalhando; hoje, a tecnologia está aí, não é? Só que a essência de 

ser profissional da educação nunca se perde. Por mais tecnologia que tenha, 



por mais que tenha lousa digital, por mais que tenha notebook, por mais que 

tenha, enfim, todos os meios tecnológicos hoje, mas nunca se perde a 

essencial do cuidar, do educar. Eu falo cuidar, porque, quando eu falo „cuidar‟, 

tem o corpo administrativo, tem os funcionários, como o „Pulguinha‟, que 

puxava orelha, não é? Tinha o professor, tinha o diretor; então, todos, da forma 

de educar. Tenho muito orgulho da minha filha hoje, formada em 

administração, ter estudado nessa unidade escolar. Tenho muito orgulho hoje, 

no ano passado, a minha filha encerrou o Ensino Fundamental nessa escola. 

Eu não tive oportunidade de estudar nessa escola, estudei na Adhemar Bolina, 

porque eu morava em Mogi, vim para Biritiba e estudei no Bolina. Na época, a 

Dona Evani foi até minha professora; a Dona Maria Inês era a diretora da 

escola, junto com o falecido „Tio‟ Paulo, que Deus o tenha! E minha filha 

completou também aqui nessa unidade escolar. E, no ano que vem, se Deus 

permitir, minha filha que está saindo da EMEI também virá para essa unidade 

escolar. Porque eu acredito; às vezes, muitas pessoas atiram pedra na 

educação, mas não sabem da qualidade, principalmente, da qualidade dos 

profissionais que já tivemos e que temos ainda nessa cidade. Nós temos 

profissionais nessa cidade que não devem para cidade nenhuma,pela 

dedicação, pelo empenho, pelo amor à profissão. Então, muito obrigado a 

vocês! Meus parabéns pela homenagem! Parabéns Prof. Sérgio, por ter 

proporcionado essa propositura, para que a gente possa estarmos aqui, entre 

amigos, reencontrando os amigos e tendo a felicidade de homenagear todos 

vocês. Muito obrigado!” [Aplausos]. O próximo Vereador a discursar é o 

Vereador Jorge Mishima, que inicia: “Digníssimo Presidente desta Casa, 

Vereador Lourival Bispo de Matos, Nobres Pares do Legislativo Biritibano. 

Quero aqui também, de antemão, parabenizar o Professor Sérgio por essa 

iniciativa: parabéns, Professor Sérgio; que é um Vereador que batalha muito 

para a educação da nossa Biritiba Mirim. Falar da Dona Dina, realmente, 

dispensa comentário. A nossa „Eterna Diretora‟. Diz ela que era severa. Mais 

do que a Dona Leila, acho que impossível! [Risos]. A Dona Leila que, em 

meados de 1960, mais precisamente em 1964, quando aqui cheguei, como a 

Dona Dina, forasteiros que somos; cheguei aqui em 1964. Estudei lá onde hoje 

abriga uma Secretaria Municipal. E a nossa professora era a Dona Leila. Olha, 

realmente, passamos maus bocados com ela! [Risos]. Mas foi por uma justa 

causa, com certeza! E eu quero aqui, através da nossa amiga que, há muitos 

anos não via, a Vilma, nossa amiga, vizinha, amiga da minha irmã, falecida em 

1975, com 21 anos de idade, professora substituta naquela época, já estava 

dando aula nessa escola também e faleceu com 21 anos de idade com câncer 

do ovário. Nossa querida Vilma! O pai da Vilma – vou contar, fazer uma 

biografia – o pai da Vilma foi meu padrinho. A Júlia, quando eu a vi, logo 

reconheci esse sorriso aberto que ela tem, não é? Parabéns a vocês todos! E 

quando eu me formei no Grupo Escolar que, antigamente, era „Grupo Escolar‟, 

em 1964, nós tínhamos essa vontade enorme também de fazer o ginásio, que 

era, antigamente, falava-se „ginásio‟. E o prefeito, na oportunidade, em 1965, 



ele tentou nos encaixar. Acho que éramos dez pessoas, entre eles: Takeo, 

Miguel Bolanho grande homem, Jairo, o „Coruja‟, e ele não conseguiu. Aí, nós 

tivemos aqui o Zezé, que improvisou uma sala e nós continuamos a estudar, 

mas sem – como se diz – sem a legalidade, através só de conhecimento e, 

graças a Deus, eu tive o ensinamento muito grande que foi do Padre Mário, 

que, acho que, quando faleceu, era Pároco desse município. E eu fui aluno 

dele. Não vingou, e ficamos, realmente, esperando a oportunidade chegar e, 

assim, chegou. Parabéns a toda a equipe, em nome da Dona Dina, que foi a 

nossa primeira diretora – primeira e sempre diretora – não há como não 

lembrá-la. Sueli Bolanho dispensa comentário, é a atual diretora, irmã do meu 

amigo, prezado amigo Miguel Bolanho, que exalto sempre a grandiosidade que 

foi Miguel Bolanho. Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que, através do 

ensinamento de vocês, formaram-se grandes profissionais, liberais, 

principalmente; médicos que eu conheço, advogados, engenheiros e, 

principalmente, que acho que é a vocação do biritibano, que é o magistério, 

são os professores. Parabéns, mais uma vez, a todos vocês! Muito obrigado e 

boa noite!”[Aplausos]. O próximo Vereador inscrito é o VereadorLeonardo 

Venâncio Molina, que inicia seu discurso, dizendo: “Boa noite, Presidente da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, boa noite à Mesa Diretiva e boa noite aos 

Nobres Pares dessa casa. Em nome do professor Ezequias, quero agradecer a 

presença de todos os professores e professoras aqui presentes. Quero 

agradecer também, em nome do Rafael do Acontece, à imprensa aqui presente 

nesse local, nesse evento maravilhoso! Quero também agradecer, em nome da 

Natália, a todos os assessores da Casa Legislativa de Biritiba Mirim. Em nome 

da Fabiana Jungers, quero agradecer a todos os munícipes aqui presentes! 

Quero também parabenizar o Sr. João Valdir e, em nome dele, quero 

parabenizar todos os homenageados nessa noite maravilhosa! Não poderia 

deixar também de parabenizar a Dona Dina, que está deixando uma substituta 

na Escola Ademar Bolina, que é a Dona Cristina, o professor José, professor 

Ezequias e o professor Sérgio, que está sendo „Cascadura‟ na Escola Adhemar 

Bolina, viu, Jorge Mishima? Não podemos deixar de lembrar também disso daí. 

E, desde já, agradeço a oportunidade, e muito obrigado, Sr. 

Presidente!”.[Aplausos]. O próximo Vereador a fazer uso da palavra é o 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que diz: “Boa noite, gente! Vou 

quebrar o protocolo e falar com um pouquinho mais de energia: boa noite, 

gente! Hoje é uma Sessão, apesar de ela não ser solene, ela tem o rito da 

homenagem, que é uma homenagem para esse colégio maravilhoso, o qual eu 

estive por dez anos da minha infância, a partir de 1977, o prazer de conviver 

aqui. Gostaria de, primeiro, cumprimentar o Presidente, Nobres Pares, a todos 

aqui da imprensa, a todos os professores, alguns que eu tive aula, já faz tempo 

e estão aqui, graças a Deus, para homenagear; outros, que já partiram desse 

plano também, minha gratidão! Gostaria de parabenizar também o Presidente 

da Câmara, Lourival, por atender o pedido do Nobre Vereador Sérgio, 

professor Sérgio Franco, para que se fizesse essa homenagem aqui dos 50 



anos do João Cardoso Siqueira Primo. Parabenizar também, em nome da 

Dona Jungers e da Fabiana, a família dela, que doou esse terreno aqui para 

que se construísse essa escola que, para quem não sabe, é da família 

Jungers, que acabou fazendo a doação desse terreno, porque, senão, a gente 

não poderia estar aqui, não é? Este ano faz mais ou menos 40 anos que 

ingressei no Ensino Fundamental aqui. Nessa escola, por aproximadamente 

dez anos, eu vivi, talvez, a melhor fase da minha vida aqui. E o mais 

importante: feliz. Impossível nominar e homenagear todos aqui: professores, 

funcionários, merendeiros, todos aqueles que aqui passaram; mas, alguns, que 

grafaram a minha memória e meu coração, eu não vou esquecer e eu sou 

obrigado a fazer essa homenagem, que vem desde o primeiro ano até a oitava 

série, principalmente no meu coração: professora Erika Caucaia, do Cocuera, 

professora Regina Sawasa, professora Aurora, professora Leila, professora 

Alzira Ester, que aqui está, Dona Ester; tenho um amor, um carinho enorme 

pela senhora, a senhora sabe disso; professora Luísa, professora Fátima, de 

História, professora Vilma, de Inglês, que aqui está, professora Emily também, 

Satoro, de Educação Física, o Edson, o Sérgio, de Educação Física, o 

professor Irineu, professor Paulo Roberto Soldi que nos deixou desse plano, o 

Frei Gabriel, que também foi professor dessa escola, o professor Paulo 

Roberto Soldi para quem não conhecia e não teve a oportunidade, ele, quando 

ficava bravo, arrancava um cartão amarelo do bolso para a gente ficar quieto 

[Risos]. Senão, ele arrancava o vermelho e mandava a gente para fora da sala. 

Então, são coisas maravilhosas que vem um flash na cabeça da gente e a 

gente vai se lembrando aqui. A Aline, o Frei Gabriel, a Irene, professora Irene, 

professora Iracema, a Ana Regina, a Cristina Lugoboni que, junto com a 

Silvana, me deram aula também de vôlei, que a gente tinha um time aqui 

maravilhoso naquela época; a Eni Rosa Valente, um amor de pessoa, a 

Rosangela Lobo, os inspetores, o Sr. Milton, José Milton, Fernando, eu irmão, 

Reinaldo também, que é Procurador Jurídico hoje também, a Dona Cidinha; o 

Sr. José Milton, não bastava a gente encher o saco dele dia de semana, a 

gente pulava o muro da escola para jogar bola aqui [Risos], e ele e a esposa 

dele aqui; e deixava a gente. Então, é uma gratidão muito grande! E também a 

Madalena, na Secretaria, a Cláudia, a Dona Maria Helena Ricci, que aqui está 

também, o Herivelto, que nos deixou; um cara maravilhoso também, o Lau, da 

fanfarra; a fanfarra aqui era fantástica também! A Dona Cidinha, a Dona Edith 

da merenda, que, às vezes, não tinha, a gente não poderia repetir de novo, 

mas a gente vinha aqui com aquela cara de cachorro magro, olhando o que ela 

fazia, ver o que tinha mais; então, são dias que só quem estudou sabe o vulto 

dessa escola, da formação, o que formou o caráter das pessoas, os 

professores que aqui estão, tem que ter essa dimensão. Essa escola é uma 

entidade fantástica. Formou, como o Jorge Mishima disse, vários cidadãos 

aqui. E também nominar aqui a Vera Lugoboni, que era, não é? E, para se ter 

uma ideia, subindo aqui vem um flash de toda a minha infância e minha vida 

nessa escola. E, para falar da Dona Dina e da Dona Leila, rapidinho, vou ter 



que contar aqui, viu, Tia? Para vocês terem uma ideia do respeito que nós, 

alunos, tínhamos, quando entrava alguma autoridade, a gente levantava ao 

lado da classe, tinha uma noção de civismo maravilhoso. E também tinha um 

respeito! O Diretor, como era valorizado e respeitado! Como disse, vem um 

governador do Estado, Laudo Natel vinha aqui também. Para vocês terem uma 

ideia, eu, sendo sobrinho da Tia Dina, mas tinha também um respeito enorme e 

morria de medo. Ela morava ali do lado da padaria e eu dei carona para a tia e 

contei outro dia, não é? Falei assim: „Tia, a senhora lembra quando eu era 

pequeno e na escola lá eu nem chamava a senhora de tia, eu nem olhava para 

a senhora.‟ Para a senhora ter a noção, eu tinha medo de passar, que eu 

estava subindo pela calçada da casa dela, assim, quando chegava perto da 

janela da sala, assim, eu desviava de medo dela ouvir minha voz. [Risos]. Para 

vocês terem noção do respeito! Era uma entidade, um respeito muito grande, 

não é? Aí, nessa carona, ela ainda falou: „Poxa, Marcelo, mas com tudo aquilo, 

olha aí hoje, como você está crescido, criado, não te fez mal‟. E também uma 

outra, por que não? Uma autoridade hoje; a gente tem pena dos professores 

também, que são desvalorizados; os funcionários, como se diz: os alunos não 

têm mais aquele respeito. Realmente, o João Cardoso era uma 

complementação da educação familiar, porque os professores que aqui estão, 

que aqui estiveram também encontravam com a gente na rua e, se a gente 

estivesse fazendo alguma coisa errada, não é, Fabiana? Chamava a atenção 

da gente também. Então, era maravilhoso isso aí. E, hoje, em dia, a gente não 

tem isso aí. Então, a Dona Leila, eu lembro que ela passava um trabalho de 

casa e falava: „gente, eu não quero saber! Eu quero a tabuada, pode ser no 

papel de pão da padaria‟. E eu tenho um primo aqui que eu não vou nominar, 

ele entendeu isso, ele era meio bagunceiro, ele fez a tabuada, sabe? Pegou 

aquele lápis com aquela ponta malfeita, sabe? Aquele garrancho, assim e 

pegou um papel de pão da padaria e fez; aqueles papéis antigos, que era 

grande assim, que embrulhava a bengala. E, aí, depois, ele chegou e fez a 

tabuada e trouxe. Sujo, suando, aquele cabeço grande, enrolado; a Dona Leila 

veio carinhosamente: „Nossa, que bonitinho, não é que você fez a lição?‟, e foi 

enrolando o dedo no cabelo dele assim até puxar e dar um chacoalhão [Risos]. 

Mas, gente, sinceridade? O cara se tornou um cara extraordinário, uma 

autoridade! Então, o que a gente tem que ter é a alegria que a gente tem no 

coração. Os professores que aqui passaram, que aqui estão têm que entender: 

vocês são formadores de seres humanos, vocês têm todo o meu carinho, o 

meu respeito; os professores, os funcionários da escola. É uma pena hoje que 

não se dê tanto valor à educação, porque a educação é apenas o único modelo 

de mudança de um país, de uma nação. É uma pena que os políticos que 

estão no poder hoje não invistam na educação. Sabe por quê? Porque a 

educação não aparece. A educação é uma semente a ser investida e 

germinada, porque ela vai dar resultado daqui há vinte anos. Então, 

professores de hoje que estão formando cidadãos que serão cidadãos muito 

melhores do que eu, que estarão cuidando da gente aqui, por favor, se 



dediquem ao máximo, porque a responsabilidade é de vocês hoje, e é uma 

pena que em nosso país não se invista em educação como se deve. Eu quero 

aqui de coração passar o meu respeito a essa escola, agradecer à minha mãe, 

que está aqui, à minha família, professores, diretores, vice-diretores de outras 

escolas; eu ia nominar aqui também o professor Ezequias, sua esposa, todos 

aqui e dizer que a gente, no Legislativo, temos trabalhos, leis também, que eu 

não vou nominar, porque hoje aqui, na verdade, são vocês que são da área da 

educação que têm que ser homenageados. Então, professor Sérgio, o Sr. foi 

muito feliz. O Sr. tem sido um Vereador extraordinário lá junto; e o Sr. pode 

contar comigo! Ano passado, eu já pedi que se tentasse fazer; a Dona Cida 

também, que trabalhou, mulher do Sr. Milton; o Milton também chamava 

bastante atenção da gente aqui. Então, eu só quero dizer o seguinte: no ano 

passado, eu pedi, cheguei a conversar com a Cristina, com o Ezequias 

também, que a gente queria fazer essas Sessões Itinerantes, porque: porque a 

política não pode estar longe do povo. O povo tem que entender que quem não 

gosta de política vai ser governado por gente que gosta. Pessoas de bem tem 

que se inserir na política; e ela tem que ser sazonal. É uma pena hoje aqui não 

estar presente todos os Vereadores, mas os que aqui estão é porque têm 

comprometimento com a cidade, comprometimento com a educação. Então, 

gostaria de, do fundo do meu coração, deixar um abraço a todos vocês! Que se 

sintam num dos melhores lugares dessa cidade, que é essa escola histórica! 

Muito obrigado!”[Aplausos]. O próximo Vereador a discursar é o Vereador 

Robério de Almeida Silva, que inicia dizendo: “Boa noite a todos! Boa noite a 

todas! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por nos proporcionar 

essa data, esse momento tão importante para essa escola. Gostaria de 

cumprimentar o Excelentíssimo Sr. Presidente, os Nobres Pares que aqui se 

encontram, gostaria também de falar para a Dona Dina: Dona Dina, eu não sou 

orador também, sou um péssimo orador, viu?! Mas estou aprendendo; a cada 

momento, a cada milésimo de segundo da nossa vida, nós estamos 

aprendendo; pelo menos, eu penso assim. Eu aprendo a cada dia da minha 

vida. Gostaria de parabenizar o professor Sérgio por esse Requerimento tão 

importante! Acertou em cheio, realmente; está de parabéns! Gostaria também 

de agradecer a todos os homenageados aqui. Eu não vou citar o nome de um a 

um, até mesmo para mim não cometer nenhuma falha e acabar ficando ruim. 

Então, a todos! Gostaria de homenagear também, em especial, em nome do 

Fernando Pulga, mais conhecido „Pulguinha‟, homenagear aqui e parabenizar o 

Sr. Milton de Oliveira que, realmente, ele fez esse pedido para mim e eu não 

podia deixar de estar fazendo isso. 50 anos não são 50 dias de existência 

dessa escola. E vocês que são educadores – não é a minha área – mas vocês 

que são educadores, os professores, todos vocês estão de parabéns, pois eu 

sei que não é fácil chegar numa sala de aula e dar a atenção que vocês dão 

para os alunos de vocês. Até mesmo, vocês mesmos sabendo a péssima 

remuneração que vocês têm. Então, dedicação de cada um de vocês é muito 

importante para aquele aluno, porque a péssima remuneração de vocês; eu já 



prestei atenção nisso: vocês não deixam afetar nos alunos, nos seus alunos. 

Então, é importante isso aí. Mas temos que ter políticas sérias, com pessoas 

que têm comprometimento para poder trabalhar em cima, como o Nobre 

Vereador Marcelo falou: quem tem comprometimento é quem realmente vai 

buscar aquilo que é melhor, não só para o município, mas também para o 

estado. Então, hoje, quem está de parabéns é vocês! Muito obrigado e uma 

boa noite a todos!”. [Aplausos]. O último Vereador inscrito é o Vereador Sérgio 

de Paula Franco, que inicia seu discurso, dizendo: “Sr. Presidente, Nobres 

Pares, a toda a população aqui presente, uma boa noite a todos! Como já foi 

citado pelos Nobres Pares, a propositura foi deste Vereador. E, para dar a 

entrada na Câmara Municipal, foi com o meu pedido; mas não partiu de mim. 

Eu apenas ouvi aquilo que a aluna com matrícula nº 001 dessa escola foi até 

meu gabinete e falou: “Professor, esse ano o colégio completa 50 anos. O que 

a gente poderia fazer para homenagear a escola?”. E eu falei para ela: “Olha, 

eu acho que caberia bem uma Sessão Solene para a gente comemorar isso.”, 

“Nossa! Será que a gente consegue?”. “O „não‟ a gente já tem, vamos atrás do 

„sim‟, e falei: “quem sabe a gente consiga realizar essa Sessão dentro da 

escola?”, e ela falou: “Nossa, seria lindo! Seria algo marcante!”. E eu falei: 

“Então, é atrás disso que a gente vai.”. E, naquele mesmo dia, a gente 

providenciou já o pedido, já protocolou na Câmara e, ouvindo os 13 

Vereadores, chegamos ao entendimento que seria importante realizar essa 

Sessão. E aqui estamos! Como foi citado no histórico do Grupo Escolar, que 

começou em 1950, também já foi citado, que era ali na antiga Prefeitura. No 

ano de 1968, a nossa cidade já era emancipada. No ano de 68, por iniciativa do 

então 1º Prefeito, José Oliva Melo, o „Zezé‟ – e não podemos deixar de citar 

aqui também – o Presidente da Câmara Antônio Carlos Salgado de Abreu, 

naquele momento, quando o Prefeito e a Câmara tomaram a iniciativa de 

solicitar a construção desse prédio, aqui, então, se deu início à Escola João 

Cardoso Siqueira Primo. O primeiro ginásio estadual da cidade. Então, a partir 

daquele momento, foi estabelecido um marco na cidade, que o então 

governador do estado Abreu Sodré inaugurou esse prédio como sendo o 

primeiro colégio estadual de Biritiba. Com o passar do tempo, essa escola se 

tornou municipal. Ela deixou de ser um colégio estadual. Só que, iniciando 

aqui, passamos a ter a Escola Estadual de 1º e 2º Grau Prof. Adhemar Bolina, 

Escola Estadual de 1º e 2º Grau José Carlos Prestes e o Helena Ricci 

funcionou também como escola estadual, até o ano de 96 e, hoje, temos o 

Angélica também como uma escola estadual. Então, aqui foi uma semente que 

deu origem a tudo o que a gente tem hoje de escola estadual no município. 

Então, hoje, a gente não comemora 50 anos apenas do João Cardoso; a gente 

comemora 50 anos do ensino estadual no município. Então, é algo que a gente 

precisa fazer memória, a gente precisa relembrar, e com muita alegria! Como 

foi citado aqui, Dona Dina, Dona Ernestina Soares de Campos, ela foi a 

diretora da escola. Ela foi o exemplo vivo que está aqui que representa a 

diretora da escola. Então, por todo o tempo que ela passou aqui na escola, ela 



dedicou a vida, como ela mesma disse, palavras delas aqui; a vida dela ao 

ensino foi dedicada nesse prédio, nessa escola. Então, quando a gente fala 

sobre „ser duro‟ e „não ser duro‟, de falar a verdade; muitas vezes, precisamos 

falar a verdade e precisamos ser duros em alguns momentos. Então, é com 

esse exemplo que eu tenho certeza que todos os professores que passaram 

por aqui, os alunos que passaram por aqui; alguns podem até dizer: 

„sofremos!‟. Não, aprendemos! Aprendemos. Porque eu me lembro que, desde 

o primeiro ano, que entrei, em 81, no Bolina, eu também convivi com muitos 

professores que eram linha dura. E eu aprendi com eles. Eu não estudei aqui, 

mas com o Nobre Vereador Fernando disse, eu já tive um filho que estudou 

aqui, que já terminou a quarta série aqui e hoje também já é formado, graças a 

Deus, já encerrou lá no Bolina o seu ensino, até o Ensino Médio. Então, a 

gente vê com alegria todo o trabalho que a Dona Dina fez, não só Dona Dina, 

mas todos os diretores que por aqui passaram,todos os professores que por 

aqui passaram. Gostaria de fazer memória aqui a um grande amigo, o Tio 

Paulo, o professor Paulo Roberto Soldi. Ele aprendeu a dar aula aqui no João 

Cardoso. Ele aprendeu com os alunos e com os professores e com a direção 

dessa escola. E, mais tarde, indo para o Ademar Bolina, a gente conviveu 

durante muitos anos, tendo nele uma referência. Uma pessoa que educava, 

como o Nobre Vereador Marcelo colocou, às vezes, com cartão amarelo na 

mão, até um cartão vermelho, de vez em quando, chamando a atenção, 

cobrando, mas também apontando as qualidades. Identificando nos alunos 

aquilo que eles tinham de melhor. E eu sou muito agradecido ao Tio Paulo por 

tudo que ele fez na minha vida. E, um dia, disse para ele: “Professor, estou 

estudando matemática.”, “Ah, que beleza!”. “Logo, logo eu estou por aqui de 

novo, hein”, eu falei: “Eu vou dar aula no Bolina”, aí ele falou para mim assim: 

“É, é bom vir mesmo, porque muitos estão se aposentando. Ano que vem é 

meu último ano!”. E, pouquinho tempo depois que ele se aposentou, estava eu 

lá no Bolina. Então, não tive a graça de ser companheiro de trabalho dele. Mas 

aprendi muito com ele, não só dentro da escola, mas nos momentos que a 

gente se encontrava aqui pela cidade. Então, agradeço nesse momento à 

professora Ester, por ter me confiado tudo aquilo que ela foi em busca de mim 

para conversar, por me conhecer, por saber que eu sou professor e também 

Vereador; então, sou muito agradecido pela oportunidade de ter iniciado esse 

trabalho na Câmara Legislativa. Também gostaria de citar aqui, em nome de 

todos os funcionários da escola, o Miltinho, Milton Rodrigues de Oliveira, como 

a Dona Dina falou, já vou me empolgar aqui, o „Purguinha‟, que eu conheci lá 

na Ademar Bolina; e como foi bom ter um servente sendo servente da escola 

ali, que limpava a escola e era o melhor inspetor que uma escola poderia ter. 

que ele, sozinho, no auge dos seus 1,60m, mais ou menos, ele tomava conta 

daquela escola inteirinha. Ele soltava e mandava prender na escola. Ele era o 

cara que, ele pisava no pátio, não sobrava um. Era todo mundo para a sala de 

aula, todo mundo morrendo de medo, e se mandasse chamar o Miltinho, ai 

meu Deus do céu! [Risos].Então, às vezes, é nessa linha dura que a gente vê 



hoje aqui o ser humano brilhante, o profissional que trabalhou, gastou a sua 

vida trabalhando na educação e, hoje, está aqui também como um dos 

homenageados. Então, parabéns, Milton, por tudo que você fez! Deus te 

abençoe! E é com alegria que a gente revê aqui muitos amigos; como colocado 

aqui, Sr. Abib, que foi o primeiro diretor do então ginásio. Foi colocado outros 

diretores do Grupo Escolar, mas, naquele momento, o Milton relatava para a 

gente que era praticamente o diretor e ele correndo, batendo de escanteio, 

cabeceando na área; eram os dois tomando conta da escola. E eu não vou 

nem duvidar disso, porque, como disse, ele pisava no pátio da escola, não 

tinha para ninguém! Então, eu tenho certeza de que, naquele momento, ele 

aprendia aqui para, mais tarde, fazer lá no Bolina tudo o que ele fez. Então, 

também aproveito aqui para homenagear o Sr. Ferdinando Jungers e Lucídio 

Leme da Cunha, que foram as pessoas que doaram o terreno para a 

construção dessa escola. Então, precisa ser lembrado que, hoje, quando você 

fala de usar um terreno a bem da cidade, você vai ter que desapropriar um 

terreno e tal, já dá um furdunço tremendo, mesmo que o cara tenha muitas 

posses, entra na justiça, dá problema e, aí, sabendo da preocupação com a 

educação, então, esses dois nomes precisavam ser lembrados: Ferdinando 

Jungers e Lucídio Leme da Cunha, aqueles que iniciaram o trabalhando 

doando o terreno para começar essa escola. E aí, é lógico que, em meio a 

tantos amigos aqui, a gente gostaria até de lembrar que foi muito bom os ter 

como professores; Professora Evani Vera, Professora Fátima; pessoas que 

trazemos no coração, porque aprendemos com vocês. Está aqui também o 

Professor Ezequias e a Professora Rose, que tanto fizeram e fazem pela 

educação em nosso município; e é bom ver aqui a Dona Tereza Cristina, 

diretora do Adhemar Bolina, Ezequias, também na direção da Escola José 

Carlos Prestes; que o João Cardoso deixou de ser uma escola estadual, mas a 

escola estadual continua sendo muito bem trabalhada no município. E 

deixando de ser o João Cardoso uma escola estadual, passa a ser uma escola 

municipal que também é muito respeitada no município. E, aí, parabenizo a 

diretora atual, Sueli Bolanho, pelo excelente trabalho que faz aqui. E, para 

finalizar, parabenizo a todos os alunos que passaram por aqui, desde o início, 

desde o Grupo Escolar, aí vindo para cá, no primeiro ginásio do município, 

quando passa então a chama „Escola Estadual de 1º Grau Professor João 

Cardoso de Siqueira Primo‟, e, aí, com a mudança da lei em 96, ela deixa de 

ser uma escola estadual, mas continua sendo uma escola municipal. E todos 

os nossos alunos de hoje, os nossos professores de hoje, funcionários, e todos 

aqueles que por aqui passaram: parabéns! Essa festa não é só aqui, desse 

prédio; ela começa nesse prédio, mas ela desemboca em toda a cidade, 

porque todos que passaram por aqui, ou todos que passaram pela rua aqui e 

conheceram a escola fazem parte dessa história. Meu muito obrigado a todos! 

Deus abençoe a todos! Uma boa noite!” [Aplausos]. Não havendo mais 

Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Presidente Lourival Bispo de 

Matos encerra a Sessão Itinerante fazendo suas Considerações Finais: “Nesse 



momento, quero agradecer, porque, como se diz, nós, sozinhos, não fazemos 

nada! Essa é uma verdade. Eu quero aqui agradecer em nome da Vanderli, 

nossa diretora da Câmara Municipal, à nossa Secretaria. Em nome dela, quero 

agradecer a todos os funcionários da Secretaria da Câmara Municipal. São 

eles que se envolveram, realmente, prestando todo o dia aqui para com que 

acontecesse tudo isso aqui que está sendo feito também. Então, a gente não 

poderia deixar de agradecer a eles também, porque se não fossem eles, a 

gente aqui não teria como estar realizando esse momento, realmente, essa 

belíssima Sessão, que nos traz muita honra de ver tantos professores aqui que, 

realmente, eu não conhecia. Cheguei aqui em 89, mas não tive o privilégio de 

conhecer. Conheci algumas professoras. Algumas me cumprimentam, mas eu 

não sei realmente de verdade. Tem que se falar a verdade [Risos]. Conheço, 

sei que é professora, mas não sei realmente o nome. Então, mas fico muito 

grato de realmente ter a presença de todas elas e hoje estar aqui vendo quem 

é cada uma das que já passaram por essa escola, aqueles que hoje já não 

estão mais exercendo suas funções; mas, enfim. E também quero – não 

poderia deixar de agradecer também – em nome do Júnior, os nossos 

assessores da Câmara também, que desempenha muito o nosso trabalho no 

dia a dia, que a gente, realmente, estamos sendo na correria, mas eles estão 

sempre ali para estarem correspondendo no dia a dia. Se nós não estamos ali, 

mas eles estão, estão nos solicitando a qualquer momento que as pessoas 

que, às vezes, querem falar conosco. Então, tenho que agradecer a eles 

também, que é um trabalho que também exerce essa função como os nossos 

assessores. E com responsabilidade, que são os momentos em que nós, às 

vezes, estamos fora da Câmara, porque, às vezes, precisamos estar vendo 

outros afazeres; então, temos eles para responderem algumas coisas por nós. 

São as reivindicações das pessoas que vêm nos cobrar. Então, eles estão ali 

realmente para anotarem e nos passarem, realmente, os trabalhos. E 

„Purguinha‟ – vou tratar por „Purguinha‟- conhecia, mas não sabia que ele tinha 

realmente, um homem que passou por essa casa aqui, que deixou, realmente, 

um nome falado, escrito eternamente, porque foi um dos primeiros, 

praticamente, funcionários aqui dessa casa e, como ele disse, recebeu aqui o 

governador Laudo Natel. Ele chegou aqui com seu carro, sozinho, e ele entrou 

e ele recebeu ele, e ele pediu para entrar. Isso é muito importante, muito 

importante para uma pessoa que, realmente, de uma cidade miúda, uma 

cidade acolhedora e que a gente ainda tem gente com essa atitude de ser 

simples, mas; com simplicidade, mas se ter autonomia de chegar e receber 

qualquer autoridade. Isso é muito importante. Eu sempre digo: às vezes, o 

saber é muito importante, mas, acredito eu, que a simplicidade das pessoas 

também tem muito valor. Porque, às vezes, eu conheço pessoas formadas e 

são mal-educadas. Então, eu digo de verdade, sinceramente, eu não „tiro o 

chapéu‟, porque, quando a pessoa estuda é para o quê? Para que se forme e 

tenha educação e saiba receber as pessoas. Agora, uma pessoa estuda para 

depois ser ignorante? Eu acho que nenhuma professora, nenhum professor 



ensina a um aluno isso aí. Ele ensina a ele para com que seja educado e saiba, 

realmente, receber as pessoas com educação. Mas, às vezes, nós 

conhecemos pessoas que são formadas, mas, infelizmente, eles têm esse 

modo de ser agressivo, de ser mal-educado; e, às vezes, a gente – eu falo a 

verdade, vou falar com o Raul Gil – eu não „tiro o chapéu‟ para essas pessoas. 

Mas tiro o chapéu para todos vocês aqui que são professores, que já foram 

professores, que hoje estão aposentados! Tiro o chapéu e só quero que Deus 

abençoe a cada um de vocês! Que Deus cubra, com seu manto, todos os lares 

de vocês. Isso é o que eu desejo a todos vocês que já passaram por essa casa 

e na casa de vocês também! Só quero agradecer: muito obrigado a todos 

vocês! E na hora que terminarmos aqui, vamos todos nos reunir para tirar uma 

foto e guardar de lembrança, porque isso é muito importante para todos nós, a 

gente ter uma foto de lembrança. E também, antes de ir embora, tem um 

lanchezinho ali para todos nós, que também já estamos quase com fome, não 

é? [Risos].Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço os presentes e 

declaro encerrada a presente Sessão Itinerante. E que Deus abençoe a todos! 

Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado!”. [Aplausos]Esta Ata lida e 

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

2018.      
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