
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2020.  

 

Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020, às quinze horas, no Plenário 

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

DE ALMEIDA SILVA e com as presenças dos Vereadores Fábio Rogério 

Barbosa, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, Juniel da Costa Camilo, 

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

Melo, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula 

Franco, Valter Antônio de Miranda, Walter Machado de Almeida e Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos, 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, Lourival Bispo de Matos, que procedesse a chamada nominal dos 

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

presentes, apostas às fls. 71 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1. O senhor Presidente solicitou 

ao Segundo Secretário, Fábio Rogério Barbosa, que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 09 de novembro de 2020. O Nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, 

acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. 

APROVADO. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 134/2020. 2. Ofício 

nº 134/2020 – SMA -  Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: Portarias n° 332, 323, 328 aos 350/2020; Decreto n° 3.507, 

3.514 aos 3.516 e 3.019/2020; Leis n° 1.893 e 1.895/2020. Terminado o 

Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura da 

Indicação nº 104. 1. Indicação nº 104/2020, de autoria do Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

determine a Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas ruas Nilo Garcia e Santo Antônio, no 

bairro do Sogo, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da 

indicação nº 78, 118, 158, 225, 257, 296/2019 e 048/2020. Terminadas as 

Indicações, passou aos Projetos em Deliberação. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA.1. Projeto de Lei n° 043/2020 - Dispõe sobre a 

denominação de via pública no município de Biritiba Mirim e dá outras 

providências. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu gostaria que 

o nosso Presidente colocasse em votação para que o meu Projeto 43/2020 fosse 

colocado na Ordem do Dia.”. O senhor Presidente, acatando o Requerimento do 

Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. Terminados os Projetos em 

Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura  



 

 

 

dos Requerimentos nº 185 ao 187/2020 e da Moção de Pesar nº 008/2020. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO. 1. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 185/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de 

instalar redutor de velocidade do tipo lombada na Rua Anita Garibaldi, situada 

no Jardim Rosicler, nas proximidade do número 96. APROVADO. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 2. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 186/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo, junto ao Departamento Responsável, 

tomem providências para que seja feita a manutenção no encontro da Rua Arthur 

Bernardes e Rua Nilo Peçanha, bairro Jardim Yoneda, que se encontra em 

péssimo estado de conservação. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 3. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 187/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as 

devidas providências por melhorias no bairro do Sertãozinho, sem exceção. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO. 4. Em única discussão e votação a Moção de Pesar nº 

008/2020: Ao Falecimento do Senhor Mauro MasatoTakagaki. APROVADO. Em 

seguida, o Sr. Presidente suspende a Sessão para que as Comissões 

Permanentes analisem o Projeto de Lei nº 43/2020. Retornando, o Presidente 

solicita que seja feita a chamada nominal dos Vereadores presentes. Havendo 

quórum legal, procedeu-se a Sessão. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto 

de Lei nº 043/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 1. 

Parecer Jurídico e Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 043/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única 

discussão e votação o Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], 

Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo 

[Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo 

Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula 

Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida 

[Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por 

unanimidade. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 043/2020: 

Fábio Rogério Barbosa [Sim], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima 

[Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival 

Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira 

Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], 

Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim].  



 

 

 

APROVADO o Projeto por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicita 

que seja feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem 

uso da Tribuna. O primeiro vereador inscrito para fazer uso da Tribuna é o 

vereador Leonardo Venâncio Molina, que, com a palavra diz: “Boa tarde à 

mesa diretiva, boa tarde, nobres pares, boa tarde também à Casa, aos 

funcionários dessa Casa. Em nome da minha assessora, a Taís, quero 

agradecer a todos os assessores dessa Casa Legislativa. Quero também 

agradecer aos ouvintes que estão assistindo pela rede do Facebook e também 

da Câmara Digital. Quero parabenizar os meus familiares, amigos e também 

meus eleitores, que aqueles que confiaram no meu trabalho, com 425 votos. Não 

poderia também deixar de agradecer o meu amigo e Vereador Lourival Bispo de 

Matos, de ter acompanhado meus trabalhos e ajudado nesta empreitada. 

Agradecer também o meu amigo e Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, 

a qual deu apoio para esse Vereador também, saímos na rua. Não poderia 

também deixar de agradecer a todos aqueles que trabalharam comigo no dia a 

dia, dando a cara à tapa e pedindo os votos na rua, a Equipe Raposão e 

Companhia. Quero também parabenizar o Prefeito eleito, o Inho. Quero 

agradecer também, parabenizar os demais concorrentes, o nobre vereador 

Reinaldo Pereira Júnior; foi surpreendente sua votação, e parabéns! Quero 

agradecer cada um de senhores vereadores que aqui passaram comigo e 

deixaram o seu legado. Parabéns a todos aqueles que concorreram à eleição na 

nossa cidade! Agradecer também, em especial, o nosso amigo guerreiro Walter 

Machado de Almeida, pela terceira legislatura, pela terceira campanha que ele 

foi reeleito nessa Câmara Municipal. Agradecer de todo o coração aos demais 

que eu não citei os nomes; agradecer também à Casa Legislativa, os 

funcionários, desde a limpeza, funcionários do departamento, agradecer também 

aos meus eleitores, e dizer que ano que vem temos novidades na área do meu 

trabalho. Quero agradecer a oportunidade, senhor Presidente, e fico muito feliz 

pelo resultado que eu tive na urna. Muito obrigado.”. O próximo Vereador inscrito 

para fazer uso da Tribuna é o Vereador Juniel da Costa Camilo, que, com a 

palavra, diz: “Senhor Presidente, toda a mesa diretiva, nobres pares, todos os 

funcionários da Casa, todos que nos acompanham via Facebook, que está nos 

acompanhando, uma boa tarde a todos! Gostaria primeiramente já parabenizar 

o nobre Vereador Raposão, que está de volta na Casa, parabéns! Excelente 

trabalho, que Deus te abençoe muito! O vereador Waltinho, tenho um grande 

carinho, grande admiração; que Deus te abençoe nessa nova empreitada aí. E 

eu também gostaria de parabenizar o Reinaldo Júnior, que fez um excelente 

trabalho como candidato a Prefeito da cidade, teve uma votação expressiva, 

maravilhosa, porque não é fácil ter 4.400 votos. Só eu que te acompanho, eu sei  



 

 

 

o trabalho que fizemos juntos, e parabéns! Tenho certeza que, dessa eleição, 

nasceu um futuro maravilhoso. Biritiba depositou confiança em você; fez um 

trabalho maravilhoso, que Deus te abençoe, te ilumine sempre! Gostaria de 

agradecer, eu tive uma votação muito expressiva, 309 votos, acho que todos os 

vereadores aqui sabem que não é fácil. Então eu gostaria de agradecer essas 

pessoas que confiaram esse voto de confiança em mim, e esse curto período 

que passei aqui na Casa, que deu resultados. Foi uma experiência maravilhosa, 

e o resultado foi na urna. Faltou pouco, tenho certeza que o trabalho continua, 

independente de eu estar aqui ou não, continuarei fazendo meu trabalho, 

continuarei acompanhando todos e desejar uma boa sorte a todos que estão 

chegando, parabenizar todos os vereadores que foram eleitos para a nova 

legislatura. Que Deus abençoe a todos! Tenho certeza que vão fazer um 

excelente trabalho e desejo sorte a todos! Parabenizar também o Prefeito eleito, 

que desejo muita sorte... e estamos aí! Que Deus abençoe, que Deus ilumine, 

tenho certeza que os vereadores que ficaram, tenho uma grande amizade com 

todos, e muito obrigado! A gente aprende muito... e desejar uma boa sorte a 

todos. A minha bandeira é: Avante, Biritiba Mirim! Que Biritiba cresça, que Biritiba 

desenvolva e ‘tamo junto’. Que Deus abençoe a todos!”. O próximo Vereador 

inscrito para fazer uso da Tribuna é o vereador Fernando José Gonçalves, que, 

com a palavra, diz: “Senhor Presidente, mesa diretiva, nobres pares, a todos os 

funcionários da Casa, os que nos acompanha pelas redes sociais, uma ótima 

tarde! Não poderia também deixar de fazer uso da Tribuna hoje para parabenizar 

aos eleitos e também aos que disputaram um pleito. Eu fui na eleição passada 

o terceiro mais votado, vereador terceiro mais votado dessa Casa nessa 

legislatura; optei por não concorrer nessas eleições, até porque eu tenho outros 

projetos na minha vida a partir do próximo ano. Mas essa eleição foi uma eleição 

totalmente atípica, né? Por isso, os parabéns a todos. Foi uma eleição mais de 

rede social, foi uma eleição de pouco contato, uma eleição de que pouco também 

se fez no dia a dia, e está aí o resultado final. Gostaria, em especial, parabenizar 

o prefeito Inho, a vice dele, a Adriana, que teve sucesso no pleito; parabenizar o 

vereador Reinaldinho, que disputou com dignidade, ao atual prefeito Walter 

Tajiri, a Néia Calçados, ao Chacal, o Alexandre, Nelsinho, enfim, todos os 

candidatos a Prefeito que disputaram o pleito. Houve alguns momentos de 

tensão, de fake news e tudo mais, infelizmente não deveria fazer parte dessa 

eleição, mas infelizmente fez, né? Agora, em especial, o vereador Leonardo, o 

Vereador Waltinho... eu sempre, eu sempre comento assim, o vereador que 

quando ele está no mandato, ele, é claro, nós trabalhamos no dia a dia, mas, 

para uma reeleição, é mostrar o que foi feito, é mostrar o que foi feito e o que 

pode ainda ser melhorado. Então... e aí você já tem uma grande parcela de  



 

 

 

chance de retornar, prova disso foi o vereador Leonardo, pelo trabalho que faz, 

o vereador Waltinho, pelo trabalho que faz. Um dado interessante dessas 

eleições que aí eu gostaria de parabenizar os novos que vão estar entrando 

nessa Casa, é que eu fiz um levantamento hoje pela manhã e eu percebi... eu 

estava até conversando com o vereador Marcelo agora há pouco, eu percebi o 

quê? Que quase todos os bairros foram contemplados com seus representantes. 

Então vamos lá! Nós temos o vereador Raposão no Castelano, nós temos o 

vereador Teco lá na Cruz do Alto, no Casqueiro, nós temos o Tucaninho e o 

Reginaldo na Cruz das Almas, nós temos o Waltinho lá no Sogo, que retorna a 

essa Casa, nós temos o Toshi lá no Rio Acima, nós temos o Tião lá do Bairro do 

Nirvana, o Geraldo e a Luciléia do Valdivino no Jardim dos Eucaliptos, o Evandro 

e a Beta aqui da área central, mais especificamente aqui da área central, nós 

temos o Emerson e o Luiz Paulo representando também essa região aqui, 

Yoneda, Santo Antônio e Vista Alegre. Então, quer dizer, quase todos os bairros 

foram contemplados com seus representantes. Eu estou dizendo isso por quê? 

Porque às vezes muitos questionam que um determinado bairro não faz o 

vereador. Pô, nós temos tantos eleitores aqui e não conseguimos eleger! Desta 

vez a eleição foi tão atípica, viu, Vereador Jorge, que não sei se já aconteceu 

isso na história dessa cidade, mas praticamente todos os bairros aqui foram 

contemplados. Eu acho que aqui está faltando Pomar do Carmo, dentro de uma 

região, porque o Toshi vem ali Rio Acima, aquela região até Santa Catarina... eu 

acho que ficou faltando Pomar do Carmo e aquela região do Sertãozinho lá em 

cima, mas aí aquela região lá de cima já está representada pelos representantes 

do Jardim dos Eucaliptos, né? Então o próximo mandato, principalmente para os 

novos que virão para essa Casa, ele vai ser muito cobrado no seu bairro, no seu 

bairro. Se você não fizer a lição de casa, a probabilidade de fracasso numa 

próxima eleição é grande. Então eu acredito que, com essa nova administração, 

os novos eleitos não vão pegar o mandato tão tumultuado, tão atribulado como 

nós pegamos; foi um mandato totalmente atípico que nós pegamos, né? 

Suplente assumindo, vereadores cassados, Prefeito afastado; enfim, um 

mandato totalmente atípico. E isso reflete até na ausência da população na 

própria seção, 30 por cento da população não foi votar, de 23 mil eleitores, 

23.600 eleitores nós temos no município, compareceram às urnas 16 mil. Então, 

quer dizer, mais de 30 por cento se ausentou de participar do processo eleitoral. 

É claro que muitos têm os seus problemas particulares - só para concluir, senhor 

Presidente - é claro que alguns têm seus problemas particulares por não 

comparecer, mas a grande maioria foi revolta mesmo de não comparecer. Então 

eu desejo a todos que vão assumir o próximo pleito, sucesso, próximo mandato, 

sucesso, conscientize... aproveita essa fase que vai até o período para assumir,  



 

 

 

estudem a Lei Orgânica, estudem o Regimento Interno para que possa chegar 

aqui com o mínimo de preparo para fazer, promover os debates necessários para 

a cidade. Então sucesso a todos, sucesso à nova administração, ao Poder 

Executivo, ao Inho e à Adriana, e que a gente possa, dentro do objetivo de cada 

um, fazer uma Biritiba melhor! Muito obrigado, senhor Presidente.”. O próximo 

Vereador inscrito para fazer uso da tribuna é o Vereador Jorge Mishima, que, 

com a palavra, diz: “Boa tarde Presidente, mesa diretiva, boa tarde, senhoras 

vereadoras, senhores vereadores, boa tarde a todos! Inicialmente, senhor 

Presidente, quero parabenizar ao Prefeito Inho, que vem assumir o Executivo 

pela terceira vez, um fato inédito em nosso município. Devo salientar também, 

senhor Presidente, parabenizar também a vice-prefeita, Adriana, que também é 

pela primeira vez que uma vice-prefeita assume o nosso município. Se não 

bastasse isso, nós temos duas vereadoras também, primeira vez na história. Isso 

só consegue uma pessoa que trabalha e sempre trabalhou para o nosso 

município, que é o nosso Prefeito eleito, Inho. Quero deixar aqui uma mensagem, 

senhor Presidente, senhores vereadores, para os eleitos para a próxima 

legislatura. É importante trabalhar em consonância com o Executivo. Não leva a 

nada críticas às vezes muitas das vezes infundadas, tá certo? E quem ganha 

com isso é a população. Se o Executivo tiver um bom trânsito junto ao 

Legislativo, com certeza os frutos serão mais doces. Então os vereadores que 

foram eleitos pela próxima legislatura vão ter todas as condições para realizar 

um bom trabalho, o que não aconteceu com essa legislatura passada. Como 

todos nós sabemos, houve diversos incidentes no Executivo. E isso atrapalha o 

Legislativo, com certeza. Muitos daqueles que não foram eleitos mereciam estar 

de volta. Eu posso falar isso com consciência, senhor Presidente. Estou nesta 

Casa há 26 anos, pelo sexto mandato, tenho amparo legal e consciência de que 

os vereadores que aqui estão mereciam voltar. Mas a renovação é um processo 

natural. Quero então parabenizar o Tucaninho, um jovem que veio, para a 

surpresa de muitos, inclusive a minha, com essa votação estrondosa que ele 

teve. Quero parabenizar o nosso amigo, o Raposão, o nosso amigo Waltinho, 

porque todos nós sabemos que a reeleição é muito difícil, muito difícil! E como o 

vereador Fernando disse, foi uma eleição atípica, tá certo? Então desejo ao 

Prefeito Inho sucesso, e não tenho a menor dúvida em ressaltar aqui que foi e é 

o melhor Prefeito que Biritiba Mirim já teve. Gostaria também de parabenizar ao 

vereador Reinaldo, que poucos acreditavam no seu sucesso, e foi um sucesso! 

Perder pro Inho não é demérito para ninguém. Então a Vossa Excelência está 

de parabéns! É uma nova, uma nova figura que aparece no cenário político de 

Biritiba, né, com certeza Vossa Senhoria almeja postos maiores, então sucesso 

na sua empreitada! Quero também parabenizar o Toshi Omura, essa pessoa que  



 

 

 

tem uma fala fácil, batalhador como seu pai, e com certeza ele fará muito 

sucesso também. Espero que ele faça um trabalho excelente, principalmente em 

prol da nossa comunidade nipo-brasileira. Por fim, senhor Presidente, quero 

agradecer a todos os vereadores pela aprovação desse Projeto de Lei 43/2020, 

outorgando a ele o nome de Benedito Barbosa de Melo à Rua 18 de Novembro 

no Jardim Yoneda. Essa pessoa que eu conheci quando cheguei aqui nos idos 

de 64, portanto, 56 anos atrás, ele trabalhava no DER. Antes disso, ele fazia 

pequenos serviços na obra, na construção civil. E se não bastasse isso, ele fez 

parte por mais de 50 anos no coral do nosso Padroeiro da Igreja São Benedito. 

Eu acho justo a homenagem, então eu agradeço a todos os vereadores que 

aprovaram por unanimidade essa minha proposta. Muito obrigado, senhor 

Presidente, pela tolerância, e desejar a todos os que foram eleitos sucesso e que 

trabalhe com honestidade acima de tudo, que não macule a imagem do nosso 

Legislativo de Biritiba Mirim.”. O próximo Vereador inscrito é o vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos, 

Presidente, Mesa Diretiva, nobres pares, amigos, pessoal da internet. Eu venho 

aqui também apenas para congratular os eleitos pelo pleito de ontem aí, do dia 

15, né, aqueles que obtiveram êxito na disputa, os vereadores aí, os que 

retornaram, no caso do Waltinho, nosso amigo; amigo também Raposão... dizer 

aqueles que também concorreram, que nem os demais aqui, Zuleika, Sérgio, 

Valter, o Juca também, à vereança, né, o Robério e o Fábio, que... parabéns pela 

coragem de lutar! Vocês pegaram um mandato atípico de muito 

congestionamento político de tudo, muitas demandas não atendidas. E a gente 

sabe que o vereador nada mais é que o liame, o elo entre o povo e o Prefeito e 

o Executivo. E uma vez que você não tem as demandas atendidas pelo 

administrador que não consiga atender, acaba também um pouco afetando o 

trabalho do Legislativo. Mas são pessoas de excelente caráter das quais eu 

gostaria de ver aqui novamente, mas é o tal negócio, aqueles que têm ainda a 

intenção política, quando a gente sabe que a campanha termina hoje e começa 

hoje a nova campanha, né? Vocês não devem desistir dos ideais de vocês. 

Quero também parabenizar aqui ao nobre vereador Reinaldo pela excelente e 

expressiva votação que teve, coragem; dizer que também realmente foi muito 

bem pela sua campanha, por tudo aquilo que você propôs. Também parabenizar 

a coragem também do Prefeito que também assumiu o cargo, tentou fazer e não 

conseguiu, o Walter Tajiri, né? e principalmente também parabenizar o Prefeito 

eleito, o Inho, e a vice Adriana. Aos novos vereadores que também assumem 

essa Casa, quero parabenizar a todos e alguns aqui, tenho amizade, carinho, 

como o Marquinho Tucaninho, o Evandro, na verdade a maioria são conhecidos 

e amigos da gente, né? E pedir a Deus que esclareça e dê o melhor  



 

 

 

discernimento para aqueles que vão aqui nos representar, né? Eu quero também 

deixar a minha gratidão a esse plenário, para que todas as... aquilo que foi 

colocado, às vezes projetos, propostas, requerimentos, vocês sempre aceitaram 

muito bem, e mesmo as vezes que divergiram com colocações que às vezes 

salta aos olhos da gente, a gente também não é perfeito, passível de erro. Mas 

hoje, em especial, como eu já comentei aqui, a Moção de Pesar e honra ao 

falecimento do Masato. Quero agradecer a todos, vocês podem ter certeza que 

vocês estão fazendo uma justa homenagem a uma pessoa que merece muito, 

pessoa que prega 130 pessoas em Biritiba Mirim aqui na divisa entre o Remédio 

Salesópolis, são quantas pessoas, né? Familiares, assim, quantas famílias não 

representam, né? E dono de uma simplicidade ímpar. Então quero agradecer, 

quero também dizer aqui agradecer a todos aqueles que nos ouviram durante aí, 

e pedir para que Deus abençoe a vida dos que aqui vão entrar, que vão deixar, 

e os que vão continuar também, né, como meu amigo Raposão e o Waltinho. 

Dizer a vocês todos aí que participaram que vocês são líderes, formadores de 

opinião, de ideias nas suas classes de vocês, e vocês vão continuar com essa 

força que vocês têm, sim. Não é só o mandato. A representatividade, às vezes, 

você é mais respeitado até quando você está no seu lugar natural e comum. 

Então acho que Deus sabe de tudo, a gente deve atribuir a Ele as causas, né, a 

gente... e o porquê de tudo e aceitar seus designíos. Quero desejar de coração 

o melhor para todos aqui, viu, Presidente? O senhor, para todo mundo aqui... eu, 

Seu Lourival, Fernando, Jorge também que não concorremos, que Deus 

abençoe também a vida de todos vocês aí. Muito obrigado.”. O próximo Vereador 

inscrito é o vereador Reinaldo Pereira Júnior, que, com a palavra, diz: “Boa 

tarde, senhor Presidente, nobres pares, a todos que estão acompanhando a 

nossa sessão. Hoje venho na Tribuna aqui pra agradecer a toda população que 

acreditou no Projeto Reinaldo Júnior; foram 4.420 votos, uma quantidade de 

votos muito considerável, eu apenas com 29 anos. Também quero parabenizar 

o Vereador Raposão, Vereador Walter, que foram reeleitos, parabenizar a todos 

os vereadores que tentaram a reeleição e, mesmo assim, não conseguiu; 

agradecer ao Juca, professor Sérgio, que estavam juntos no partido comigo, 

acreditaram no projeto PSD, parabenizar os dois vereadores eleitos do PSD, 

Toshi Omura e Emerson Eletricista, que estavam junto na nossa chapa, né? 

Parabenizar também o Prefeito eleito Carlos Alberto Taino Júnior, Inho, e a sua 

vice Adriana, que eles possam ser bom para a cidade, que o foco é a cidade, a 

eleição passou, o importante agora é o município de Biritiba Mirim; o município 

de Biritiba Mirim precisa desenvolver, precisa crescer e as nossas indiferenças 

políticas têm que ser deixada de lado, o importante é a cidade. Queria também 

fazer uma consideração final: o meu vice, o Edson da Farmácia, uma pessoa de  



 

 

 

um caráter excepcional, que se sacrificou aí no dia a dia, apesar da sua idade, 

uma grande diferença de idade comigo, me acompanhou de bairro a bairro, de 

porta a porta, de casa em casa; as pessoas que nos receberam muito, muito 

carinhosamente e muitos não me conheciam, né, eu sei desse fato, dessa minha 

taxa de desconhecimento, me apresentei bem para a população e vamos 

continuar a luta. Eu como eu disse hoje num vídeo que eu fiz, a campanha para 

a próxima eleição começou hoje, e o Projeto Reinaldo Júnior não parou por aí, 

vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando, porque a gente acredita 

num projeto diferente para a cidade de Biritiba Mirim, acredito que dá para fazer 

muito pela nossa cidade. Eu estou com meu nome à disposição para continuar 

a trabalhar pela cidade. Obrigado, senhor Presidente.”. O próximo Vereador 

inscrito para fazer uso da Tribuna é o vereador Sérgio de Paula Franco, que, 

com a palavra, diz: “Senhor Presidente, Mesa Diretiva, nobres pares, a 

população que nos acompanha, boa tarde a todos! Gostaria de, nesta tarde, 

enaltecer a celebração do dia de ontem, a Proclamação da República. E esse 

ano, em especial, a Proclamação da República também teve as eleições 

municipais em todo o Brasil. E como já foi dito aí pelas mídias, algumas cidades 

estão aguardando ainda para a disputa do segundo turno, a maioria já definiu os 

seus eleitos. Gostaria de parabenizar aqui o prefeito eleito e a sua vice e 

parabenizar todos os vereadores eleitos. E aí aproveito para citar os nomes do 

nosso amigo Leonardo Raposão e do Waltinho, que são os vereadores que 

retornam a esta Casa para os próximos quatro anos. Agradeço também a Deus 

nesse momento a oportunidade de estar aqui e já lembrar dos 394 votos que me 

deram condição de estar aqui durante esses quatro anos. E agora, às 282 

pessoas que confiaram a sua... depositaram sua confiança no professor Sérgio, 

a todas as pessoas que abriram as portas da sua casa, a todas as pessoas que 

ouviram o professor Sérgio, e todas as pessoas que falaram o nome do professor 

Sérgio, todas as pessoas que apoiaram, todas as pessoas que divulgaram, todas 

as pessoas que convocaram seus amigos e seus familiares a dar um voto de 

confiança no professor Sérgio. Fico muito feliz e honrado por tudo aquilo que 

vivenciei nessa campanha e não foram poucas as casas, não foram poucas as 

famílias com a qual pudemos interagir. Quando entrei a quatro anos atrás, eu 

disse na primeira fala, no dia 1º de Janeiro nesta Tribuna, que eu entraria nessa 

Casa de cabeça erguida e sairia de cabeça erguida. E com a graça de Deus, 

estamos encerrando os quatro anos de mandato de cabeça erguida, porque 

aquele lema falado nos primeiros dias, ‘A busca da verdade e o bem-comum’, foi 

valorizado por esse vereador em todos os dias do mandato. E esse trabalho 

incansável, mesmo fora da Câmara, não se encerra, porque aos 42 anos, o 

vereador Sérgio Franco eleito, ele trazia uma história de vida, trazia o  



 

 

 

ensinamento da família, trazia a sua experiência na sala de aula, e tudo isso eu 

disse aqui que não seria jogado no lixo por ter entrado na política; muito pelo 

contrário, eu tenho certeza daquilo que fiz até aqui e sei que fiz o meu melhor, 

porque buscar a verdade é aquilo que todos nós devemos fazer; e amar o bem 

é o nosso dever e não se quiser fazer. Quando eu disse que parabenizo todos 

os Vereadores eleitos, Prefeito e Vice, principalmente aqueles que fizeram uma 

campanha limpa e chegaram ao seu melhor resultado. Isso é muito importante, 

porque muito se fala durante a campanha e gostaria de fazer minhas as palavras 

do vereador Reinaldo, a partir do dia 15 de novembro de 2020, não tem mais 

adversários políticos, o que tem é o Prefeito da cidade de Biritiba Mirim; o que 

tem são 13 vereadores da cidade de Biritiba Mirim, com todas as suas 

diferenças, mas são aqueles que estarão à frente do mandato, serão aqueles 

que estarão traçando as diretrizes que vão nortear a cidade de Biritiba Mirim com 

todos os seus munícipes. E todos nós aqui presentes e todos aqueles que estão 

em casa, somos todos os munícipes, estaremos aí prontos para fazer o melhor 

para nossa cidade e esperamos também dos nossos políticos que façam o seu 

melhor. Agradeço à minha família, a todos aqueles que nos apoiaram, todos 

aqueles que nos receberam; a gratidão maior, como disse no começo, a Deus, 

por me possibilitar estar aqui nesse período de quatro anos. Que Deus abençoe 

a vida de todos que aqui estão, de todos aqueles que estarão por aqui e por toda 

nossa Biritiba, por toda nossa cidade. Meu grande abraço, que Deus abençoe a 

vida de todas as famílias biritibanas. Muito obrigado, senhor Presidente.”. O 

próximo Vereador inscrito para fazer uso da Tribuna é o vereador Fábio Rogerio 

Barbosa, que, com a palavra, diz: “Boa tarde, mesa, boa tarde, senhores 

vereadores, funcionários da Casa e o público que está assistindo a gente. Não 

poderia de deixar de agradecer também e parabenizar os vereadores eleitos, 

bem como os candidatos também que participaram dessa eleição. Foi uma 

eleição atípica, como o Fernando falou, bem atípica, era a gente procurando 

gente, era rede social, uma eleição bem complicada até, né, vereador? Tivemos 

uma... queria agradecer principalmente aqui a minha equipe de trabalho, que 

trabalhou com a gente aí, agradecer que, em 2016, tivemos 212 votos e ficamos 

na suplência, e a gente aguardava uma nova eleição para continuar, uma nova 

campanha para continuar a eleição e, de repente, numa gestão turbulenta, ao 

qual todos passaram aqui, sofreram na pele uma reeleição depois de uma 

bagunça, né? E esses votos mantiveram e novamente agradeço por ser 

suplente. Lembrar aos novos candidatos que trabalhem, façam pela cidade. 

Chega! Vamos fazer desenvolver essa cidade, mostre seu serviço, todos têm 

capacidade. Quero agradecer a Deus, porque, do mesmo jeito que eu entrei e 

quase todos aqui praticamente, quase não, todos aqui vamos sair pela porta da  



 

 

 

frente, e não pela porta de trás, com o nome honrado, e vão sair carregando isso. 

Fiz a minha parte, fizemos a nossa parte. Agradecer ao nosso Prefeito eleito, o 

Inho, agradecer não, parabenizar, desculpa, parabenizá-lo, bem como a sua 

vice, parabenizar o Reinaldo Júnior pela expressiva cotação de votos; Ezequias, 

Néia, Chacal, Nelson, Xandão participaram aí de uma eleição turbulenta, bem 

turbulenta, mas deu para sair legalzinho e aí o povo mostrou quem eles querem 

no poder, e vamos fazer valer isso daí. Agradecer a todos pela oportunidade de 

ter colocado a gente, de ter trabalhado com vocês, que foi muito bom o 

aprendizado. Lembrando, nada mudou, a gente continua na labuta do dia a dia, 

todo mundo aí, e lembrar; vamos fazer, apoiar os novos vereadores também, se 

for o caso, estão chegando, a gente pode dar, se forem humildes o suficiente, 

pedir o apoio dos que estão aqui hoje, porque todo mundo carregou um 

aprendizado até hoje. E principalmente agradecer a Deus por a gente poder sair 

de cabeça erguida nessa Casa, para um dia a gente poder retornar, com certeza. 

Muito obrigado, senhor Presidente.”. O próximo Vereador inscrito é o vereador 

Lourival Bispo de Matos, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, 

membros da Mesa, senhores pares e senhores ouvintes que realmente nos 

acompanham pelas redes sociais. Apenas nesse momento eu vim usar esta 

Tribuna para agradecer o trabalho de todos. Agradecer, como se diz, o Vereador 

Raposão pelo seu trabalho, que a Vossa Excelência vem esses quatro anos 

realmente enfrentando dentro da área da saúde, todos, em todas as áreas, 

Vossa Excelência sempre tem trabalhado. O senhor tem mostrado, realmente, 

que o senhor é capaz de realmente trabalhar em todas as áreas. Então fico muito 

feliz, muito feliz de ter realmente, ter trabalhado junto com a Vossa Excelência, 

ter participado na sua caminhada dessa reeleição que realmente não é fácil, é 

turbulência que todos nós tivemos, todos os vereadores tiveram nesse pleito, 

não é fácil! Agradecer o Waltinho, também, Waltinho, eu te falo, confesso que eu 

não acreditava de você retornar a essa Casa, isso eu sou muito franco com isso, 

mas Deus sabe às vezes o que faz, o que faz e nós não sabemos o que fala. 

Então essa é uma grande importância, mas eu realmente não acreditava que a 

Vossa Excelência, é... como se diz, tem um trabalho diferenciado, um trabalho 

que ninguém enxerga, quer dizer, nós aqui, talvez como vereador, não 

enxergamos o vosso trabalho, só que a população realmente enxerga o seu 

trabalho. Então isso é muito importante realmente para o vereador, que 

realmente o vereador trabalhe para a população, que eles enxergam o que você 

faz. Outros vereadores aqui que, às vezes, não conseguiram, está aqui o Juniel 

da Costa Camilo, é como se diz, é um lindo trabalho, 309 votos e o camarada 

não alcançar, não é fácil! Porque para nós que estamos aqui, e eu aqui dentro 

dessa Casa por 16 anos dentro dessa Casa, sei quanto é difícil uma reeleição,  



 

 

 

e ele surpreendeu, 309 votos, com uma pandemia louca dessa, além dessa 

doença, essa turbulência também que tivemos dentro dessa Casa. Então não é 

fácil o camarada dentro de uma reeleição, é muito difícil! Mas eu quero 

parabenizar a Vossa Excelência nisso aí. Parabenizar também o vereador 

Reinaldo Pereira Júnior pela coragem de ter realmente participado de enfrentar 

um Prefeito Inho! Um homem que já foi com dois mandatos de Prefeito, e sai 

numa eleição dessa aí, e tem a coragem de realmente de enfrentar; não é para 

qualquer um, e ele teve essa capacidade. Então por isso que eu parabenizo ele, 

dessa coragem, hoje, um cara para enfrentar o Prefeito Inho e ter 4.420 votos 

não é fácil, realmente não é fácil, é corajoso dessa luta, realmente é um trabalho 

que ele vem fazendo, e Deus, como se diz, colocou realmente esses números 

para ele, para ele enfrentar a vida politicamente, um rapaz novo, jovem. Então 

realmente parabenizo ele. Parabenizo também os outros todos que foram 

eleitos. O que eu peço a Deus, que eu estou aqui, estou fora eu, está fora 

Marcelo, está fora Fernando, temos o Jorge Mishima, estamos aqui fora, que 

não enfrentamos essa batalha. Só espero que todos esses que entrem dentro 

dessa Casa olhe por Biritiba, vamos fazer um grande trabalho e não faça 

diferença sobre coisas políticas, coisas partidárias, vamos olhar por Biritiba, isso 

é o que eu desejo. Presidente, a Vossa Excelência, como se diz, lutou, lutou, 

chegou pouco, mas a gente nunca perde a esperança, a gente... Deus nos 

coloca na hora certa, no lugar certo. Eu quero agradecer o Prefeito Inho, que 

Deus abençoe Prefeito! Que a Vossa Excelência tenha grande...eu sei que vós 

tem competência, e que Deus lhe abençoe de realmente ter todos para tudo e 

vontade que o senhor tem de fazer por Biritiba de bom, eu quero que o senhor 

faça. Mostre a população os seus seis mil e poucos votos que o senhor teve, 

6.740 e poucos votos, que o senhor preze ele dentro do seu coração, fazendo 

por Biritiba, que essa população merece; não merece o que estão se passando 

até hoje. Então isso só que eu lhe peço. Agradecer também e parabenizar a 

Adriana, sua vice, é muito importante, e que Deus vai permitir a todos eles vão 

ter condições de fazer um grande trabalho por Biritiba. Isso é o que eu peço, e 

deixar e agradecer toda a população em geral, deles confiaram, e realmente 

aqueles que eu pedi um voto para o Raposão, muito obrigado àqueles que estão 

me ouvindo nesse momento, muito obrigado àqueles que realmente eu pedi um 

voto e que realmente ele está aqui sentado novamente. Que Deus abençoe a 

todos! Só tenho que pedir a benção a Deus a todos eles, principalmente você, 

Raposão, pelo seu trabalho, que Deus te abençoe. Muito obrigado.”. Não 

havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da Tribuna, o Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva faz suas considerações finais: “Gostaria 

de cumprimentar aqui a minha Mesa Diretiva, que está aqui presente, aos nobres  



 

 

 

pares, desejar uma boa tarde para vocês, a todos os funcionários desta Casa, 

sem exceção, todos os funcionários dessa Casa e estender meus cumprimentos 

também para toda a população que está nos acompanhando nesse momento. 

Como já alguns vereadores disse aqui, foi uma eleição atípica, sim, tivemos um 

Prefeito afastado, tivemos quatro vereadores cassados... como se não bastasse, 

tivemos também... estamos numa pandemia. Então, realmente, é bastante 

complicado. Nesse momento eu quero agradecer a todos que me confiaram o 

seu voto de confiança, embora não tenha chegado no meu objetivo, mas eu 

estou feliz, estou de cabeça erguida, tá? Fiz o que tinha que ser feito e vou 

continuar o meu trabalho até o dia 31 de dezembro, que aonde finda o meu 

mandato, assim como os demais pares aqui também. Eu não poderia deixar de 

parabenizar o Prefeito eleito Carlos Alberto Taino Júnior com uma votação de 

6.765 votos. Então parabéns, Prefeito Inho, pela votação expressiva! Assim 

como o segundo colocado também, o nobre vereador Reinaldo Pereira Júnior, 

parabenizar também pelo seu trabalho, pela coragem de disputar uma eleição, 

porque o que muitos fazem é ficar atrás... muitas das vezes, ficar atrás das redes 

sociais descendo a lenha no candidato, no político, sei lá, no vereador, no 

prefeito. Só que não tem a coragem de comer a poeira de uma campanha 

eleitoral. Então, é importante a consciência de cada um nesse momento, porque 

realmente é bastante complicado quando a pessoa não sabe o que está 

acontecendo, mas desce a lenha. Como... eu não me recordo agora qual foi o 

vereador que citou aqui, que quando o Prefeito trabalhar... o Executivo trabalha 

junto com o Legislativo, tudo se torna mais fácil e quem sai ganhando é a 

população. Assim como, quando um Prefeito não atende o requerimento de um 

vereador, ele não está atendendo é a população. Pelo menos esse é o meu jeito 

de pensar. Gostaria nesse momento de parabenizar os vereadores eleitos na 

data de ontem, Marquinho Tucaninho, o Luiz Paulo, Raposão, meu grande amigo 

Raposão, parabéns! Toshi Omura, Lucileia do Valdivino, Beta, Professor 

Evandro, o Geraldo do Bar, o Emerson Eletricista, o Tião, o Reginaldo, o Walter 

Machado, grande Walter Machado! Parabéns, viu, Walter? Você é merecedor 

dessa conquista! O Teco, que é do meu partido, do partido também do Fernando 

Gondim, deixar aqui registrado os meus parabéns para ele. Então, gente, o que 

eu espero do Prefeito Inho é que ele faça um bom trabalho, e disso, eu não tenho 

nenhuma dúvida, que realmente ele vai fazer uma boa administração, com toda 

a experiência que ele vem já de, se eu não me engano, dois mandatos de 

vereador, depois mais dois de prefeito e mais a experiência que ele adquiriu, ou 

melhor, ele conquistou em Brasília, trabalhando com o Deputado Márcio Alvino. 

Hoje, eu posso dizer para vocês que ele tem a porta dos Ministérios aberta para 

o nosso município. Então a eleição acabou ontem, hoje começa-se uma nova  



 

 

 

campanha, dentro do meu entendimento. Então parabenizo a todos, gostaria de 

desejar uma boa tarde a todos. Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais 

nada a ser tratado, agradeço aos presentes e declaro encerrada a presente 

Sessão Ordinária.” Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Biritiba Mirim, 16 de Novembro de 2020. 
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