
 

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020.  

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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. 75 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 07 de dezembro 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 dos Ofícios nº 139 e 142/2020. 

2. Ofício n.º 139/2020 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha 

os Atos Administrativos: Portarias n° 359 aos 368/2020, Decreto n° 3520, 3526, 

3527/2020, Lei n° 1896/2020; 3. Ofício n.º 142/2020 - SMA – Prefeitura Municipal 

de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: Portarias n° 373 e 

374/2020, Lei n° 1899/2020. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. 

O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 110 a 112/2020. 1. 

Indicação nº 110/2020, de autoria do Nobre Vereador Walter Machado de 

Almeida: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo tome 

providências necessárias para que seja feito serviço de troca de tampa na boca-

de-lobo que se encontra quebrada no fim da Avenida Jair Leme, ao lado da 

oficina de motos; 2. Indicação nº 111/2020, de autoria do Nobre Vereador 

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

determine à secretaria competente a realização de serviços de motonivelamento 

e cascalhamento na Rua Otávio da Silva, Bairro Cruz do Alto, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração das Indicações n° 06, 267 e 300/2019 e 057 e 

102/2020. 3. Indicação nº 112/2020, de autoria do Nobre Vereador Jorge 

Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, junto ao Setor de Obras 

da Municipalidade, solicitar operação tapa-buraco na Rua Antônio Leme da  



 

 

 

Cunha, Bairro Centro. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE 

AGUIAR PASSOS. 1. Projeto de Lei n° 056/2020 - Dispõe sobre a 

denominação de Via Pública, Município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências, consoante o que dispõe o Inciso X do artigo 39 da Lei Orgânica do 

Município de Biritiba Mirim; 2. Projeto de Lei n° 057/2020 – Dispõe sobre a 

denominação de Via Pública, Município de Biritiba Mirim, e da outras 

providências, consoante o que dispõe o Inciso X do artigo 39 da Lei Orgânica do 

Município de Biritiba Mirim. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES. 3. Projeto de Lei n° 058/2020 – Institui o Programa de 

prevenção ao diabetes nas Creches e Escolas Públicas Municipais. AUTORIA 

DOS NOBRES VEREADORES FERNANDO JOSÉ GONÇALVES, JORGE 

MISHIMA E MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 4. Projeto de Lei n° 

059/2020 – Integra o Dia da Colônia Japonesa ao calendário oficial de datas e 

eventos do munícipio de Biritiba Mirim. O vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Senhor Presidente, tendo em vista ser a última Sessão 

Ordinária do ano, eu requeiro à Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia 

do PL 56, PL 57, PL 58, PL 59 na Ordem do Dia.”. O senhor Presidente Robério 

de Almeida Silva questiona: “O Nobre Vereador está pedindo o 56, 57, 58 e 59 

também? É assim, Nobre Vereador, essa PL, a 56 é de autoria da Nobre 

Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos...”. O vereador Fernando José 

Gonçalves responde: “Sim, mas mesmo assim eu já havia combinado com a 

Vereadora Zuleika de solicitar uma única vez, para que não faça dois 

requerimentos, duas votações; solicitar os quatros PLs num requerimento só.”. 

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 191 

a 194/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 191/2020: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda junto ao 

Departamento Competente para que seja implantado lombada e/ou redutores de 

velocidade próximo ao Kumom, localizado na Av. Ferdinando Jungers – Jardim 

Alvorada. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

192/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda 

junto ao Departamento Competente para que seja realizado um mutirão de 

limpeza em todas as vias públicas entorno do centro e demais bairros do 

município. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

193/2020, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda 

junto ao Departamento de Obras a construção de três redutores de velocidade 

do tipo “lombada” na Avenida Joaquim Maia, no Bairro Pomar do Carmo. Sendo  



 

 

 

que as construções dessas lombadas sejam nos respectivos locais; 1 – Em 

frente à residência do Sr. Costela, 2 – Em frente à chácara Nossa Senhora 

Aparecida n° 80, 3 – Próxima à residência da Família Maia, Esta indicação reitera 

os requerimentos de n° 19/2013, n° 124/2013, n° 089/2014, n° 212/2015, n° 

105/2016, n° 081/2017, n° 128/2017, n° 208/2017, n° 262/2017, n° 306/2017, n° 

337/2017, n° 016/2018, n° 065/2018, n° 123/2018, n° 230/2018, n° 272/2018, 

007/2019, 152/2020, 168/2020 e as Indicações n° 113/2016, n° 171/2016. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE 

MIRANDA. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 194/2020: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja trocado o madeiramento da área do Posto de Saúde 

localizado no Jardim Yoneda, em caráter de urgência. O Sr. Presidente solicitou 

a leitura a Moção de Pesar nº 009/2020. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. 5. Em única discussão e votação 

Moção de Pesar n° 009/2020 à família Souza, ao Clero Diocesano de Mogi das 

Cruzes e aos Paroquianos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, 

pelo falecimento do Sacerdote Padre Francisco Deragil de Souza, no dia 08 de 

dezembro de 2020. APROVADA. O vereador Sérgio de Paula Franco solicita 

pela ordem: “Eu gostaria de agradecer a todos os Nobres Pares pela aprovação 

dessa Moção de Pesar, e manifestar aqui a minha solidariedade e os meus 

sentimentos à família Souza, a todo o Clero Diocesano, na pessoa do senhor 

Bispo Dom Pedro Luiz Stringhini e a todos os paroquianos da Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida e São Roque em Brás Cubas, pela tamanha perda, no último 

dia 08, do Padre Francisco Deragil de Souza, que, como foi muito bem lido pelo 

Nobre Vereador Leonardo, ele esteve trabalhando no bairro dos Remédios aqui 

na cidade vizinha, Salesópolis, esteve em Taiaçupeba, na Vila da Prata, e, nos 

últimos 19 anos, estava em Brás Cubas. Por diversas vezes, o Padre Francisco 

esteve conosco aqui na nossa Comunidade São Benedito, em várias 

comunidades; a última visita dele na nossa cidade foi aproximadamente há um 

mês na Comunidade de Santo Antônio, no Castellano. Então a gente manifesta 

aqui os nossos sentimentos, e gostaria de solicitar à Presidência que, aprovada 

essa Moção, fosse encaminhado uma cópia para a família Souza, para a Cúria 

Diocesana e para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida em São Roque. Todos 

esses endereços eletrônicos já estão sendo disponibilizados no meu gabinete 

para a Presidência. Muito obrigado.”. O senhor Presidente informa que a Moção 

de pesar nº 009/2020 está aprovada e que a Secretaria da Casa fará o 

encaminhamento para os endereços solicitados. A seguir, o Sr. Presidente 

suspende a Sessão para apreciação dos Projetos pelas Comissões 

Permanentes. Retornando, o Presidente solicita que se faça a chamada nominal 

dos Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura dos Pareceres Conjuntos das  



 

 

 

Comissões Permanentes aos Projetos de Lei nº 056, 057, 058 e 059/2020. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR 

PASSOS. 6. Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de 

Lei nº 056/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões: APROVADO. Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 056/2020: APROVADO. 7. Parecer Conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 057/2020, que deram o projeto 

por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: 

APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 057/2020: 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES. 8. Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto 

de Lei nº 058/2020, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão 

e votação o Parecer das Comissões: APROVADO. Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 058/2020: APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES FERNANDO JOSÉ GONÇALVES, JORGE MISHIMA E 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 9. Parecer Conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 059/2020, que deram o projeto 

por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: 

APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 059/2020: 

APROVADO. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Primeiramente eu 

quero agradecer a todos os vereadores que aprovaram essa iniciativa, por sinal 

é uma iniciativa do Nobre Vereador Fernando. Certa vez, ele me convidou para 

que a gente pudesse fazer em conjunto, juntamente com o Vereador Marcelo 

também, o Dia da Colônia Japonesa. É de suma importância, senhor Presidente, 

porque, em Biritiba Mirim, o que gera a economia, 90 por cento é a colônia 

japonesa com seus produtos vendidos diretamente aos feirantes, mas também 

aqueles que processam seus produtos. Então eu quero agradecer a todos os 

vereadores, e eu tomo a liberdade, ô, Vereador Fernando e Vereador Marcelo, 

de solicitar aqui que todos os vereadores compartilhem e assinem juntamente 

esse Projeto, que eu julgo de suma importância e merecido esse Dia da Colônia 

Japonesa. Muito Obrigado.”. 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 Marcelo 

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

Presidente, Seu Lourival, Fábio, Raposão, Juca Bar, Walter, Professor Sérgio, 

Zuleika, Jorge Mishima, Reinaldo, Fernando, Valter e demais membros. Gostaria 

apenas de, nessa última sessão, fazer algumas considerações aqui, né? Essa 

última Sessão Ordinária do mandato 2016/2020, eu venho agradecer a Deus 

pelas duas oportunidades em que aqui eu ocupei a Câmara de Vereadores 

desde 2012 a 2020, e também por ter autorizado e dado sabedoria para a gente 

tentar fazer, elaborar e aprovar mais de 30 Projetos de Leis, centenas de  



 

 

 

Indicações, Requerimentos, Moções de Aplausos, Pesar e Repúdio. Lutar pelos 

agricultores na maior crise hídrica enfrentada, com alguns vereadores desta 

Casa, por nossa cidade e região, pelo incentivo e aprovação da Lei específica 

junto com alguns vereadores também em 2015, pela reforma junto Executivo, 

em 2014, da pista de skate, junto na época o Prefeito Carlos Alberto Taino Júnior, 

ter requerido junto com os demais vereadores aqui a rotatória do Nova Biritiba 

junto do meu partido, o qual fui atendido, e ao prefeito Carlos Alberto Taino 

Júnior, como também ter lutado pela efetiva concessão ao Funcionário Público 

da sexta parte junto ao prefeito Carlos Alberto Taino. Ter pedido e ter conseguido 

ampliar também, junto com demais vereadores aqui, na época, o pró-labore que 

era de 100 reais para 300 reais, sem contar com o mandato de Presidência da 

Câmara em 2017, que, com ajuda da Mesa Diretiva e com os demais vereadores 

que aqui estão, me auxiliaram a tomar medidas austeras e de economicidade, 

que nós saímos de um déficit de aproximadamente 80 mil para um superávit de 

aproximadamente 194 mil reais no final do ano. Também fomos autor de alguns 

projetos, como a proibição de gordura trans na merenda escolar, cabine de 

segurança para saque nos bancos e mais alguns projetos que não dá para 

nominar todos, aliás, foram mais de 35. Eu agradeço em especial ao meu 

assessor, Diogo José da Silva, agradeço também ao Gerson de Oliveira, 

agradeço em especial também a Vanderli de Oliveira, ao Dr. Marcos Aparecido 

de Melo, Doutora Marina de Fátima Paiva, Madalena, ao Edésio Rodrigues de 

Moraes, à Camila, Jucimara, ao Carlos, nosso contador, à Fernanda, Ana Paula, 

que sempre nos ajudou, a Regiane sempre aí com seu cafezinho, fazer um chá 

especial para mim, ((inaudível)) também, ao Luiz Henrique, à Carolina e ao 

Robson, motorista, que ainda pudemos contar com ele na gestão passada. Ao 

Presidente Robério, ao Vice Raposo, aos demais vereadores aqui, todos aqui de 

novo, eu quero primeiro agradecer por vocês ter me ensinado muito, e também 

pedir desculpa por alguma alteração, alguma divergência, alguma atitude que 

não era condizente de ter me exaltado aqui. Quero dizer que aprendi muito aqui 

com vocês, me sinto preparado hoje para tocar qualquer cargo praticamente 

público, que esses oito anos foram até ((inaudível)) de tudo, porém como a gente 

diz, é quando você está mais preparado é que você deve se afastar, para você 

não ser mordido nem pela tentação e nem pelo orgulho, e eu sempre tive 

coerência, falei desde o começo que esse era meu último mandato de vereador 

e que não iria concorrer mais a ele, né? Então, pra não ceder à tentação e 

orgulho, a gente, quando acha que está sabendo tudo, é melhor se afastar do 

poder público. E ter também agora humildade e resiliência e deixar oxigenar pra 

que novos vereadores que aqui irão compor a câmara, apesar aqui de todos 

terem qualidade pra ficar, possam fazer o trabalho e também atender às 

necessidades da cidade. Dizer que humildade e resiliência não faz mal a 

ninguém. Mas eu quero mesmo aqui dizer que eu volto para o seio da minha  



 

 

 

família, para minha esposa que, sim, foi o suporte e esteio necessário para que 

eu seguisse em frente, mesmo quando apareceu as maiores dificuldades da 

minha vida, nesse ano que foi o pior ano da minha vida; você, Luciene Aviles 

Peres Melo, e aos meus filhos, Renan e Luca, quero dizer que, como dizia Lulu 

Santos naquela música: ‘Estou voltando pra casa!’. E vocês são meu porto 

seguro, eu te amo; você é minha esposa com quem convivi há 20 anos, com 

meus defeitos, você me atura, me tolera, quero viver o resto da minha vida com 

você e te agradecer também. E agora, pra acabar, estarei na imobiliária à 

disposição de qualquer um, cidadão biritibano. Quero dizer à cidade, aos 

cidadãos biritbanos o meu carinho, meu muito obrigado, que amo a todos e 

estarei sempre à disposição e dizer que eu quero agora ser feliz e não quero 

mais ter razão, que toda vez que a gente quer ter razão, a gente às vezes não é 

feliz. O sábio às vezes, ele é uma pessoa sozinha e amargurada. Então agora o 

que me resta de vida é apenas ser feliz. Estarei lá ((inaudível)) vocês, quero 

encontrá-los pra churrasquear, pra comemorar, pra beber, mas estarei lá à 

disposição como sempre estive na minha imobiliária e na minha casa. A todos 

vocês, foi uma honra conviver com vocês! Meu muito obrigado e Deus que nos 

abençoe, um feliz natal e um próspero ano novo a todos, que eu tenho certeza 

que 2021 será muito melhor que 2020.”. O próximo vereador inscrito para fazer 

uso da Tribuna é o Vereador Fernando José Gonçalves, que, com a palavra, 

diz: “Senhor Presidente, Nobres Pares, Mesa Diretiva, funcionários da Casa, 

todos que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa tarde! Também, como 

o vereador Marcelo, eu não poderia de utilizar essa Tribuna, na última Sessão 

Ordinária do ano, não sabemos se terá extraordinária ou não, para, de uma 

forma bastante sincera, agradecer a todos que, de uma forma direta ou 

indiretamente, se envolveram nesse mandato. Eu tomei a decisão de não sair 

candidato à reeleição, já disse isso nessa Tribuna, fui vereador de um mandato, 

com muito orgulho, um mandato combativo, um mandato da qual consegui 

apresentar pelo menos uma parte do que estava programado quando propus 

isso à população na minha candidatura. Não conseguimos avançar um pouco 

mais devido a todas as circunstâncias que a própria população já sabe, mas 

mesmo assim fizemos diversos projetos de interesse do coletivo. Eu sempre 

pautei aqui por projetos que atendesse não especificamente uma rua ou um 

determinado local, eu sempre pautei pelos projetos que discutia as propostas no 

macro, e hoje mesmo é prova disso, da qual agradeço já de antemão também a 

todos os Nobres Pares que aprovaram o Projeto da Campanha de Prevenção 

Diabetes, da mesma forma que eu fiz um Projeto de Lei para que as escolas 

tenham uma merenda específica para os alunos diabéticos e obesos, e assim 

vai. Então foram inúmeros, inúmeros projetos. Então, infelizmente, saio de uma 

certa forma frustrado, por um lado, satisfeito pelos trabalhos apresentados, mas 

frustrado, frustrado por não termos aqui discutido o plano de carreira do  



 

 

 

funcionalismo, que deveríamos, nesses quatro anos ser apresentado e não foi; 

o estatuto do magistério, que no primeiro ano nós discutimos aqui, pediu-se para 

voltar para o Executivo, ficaram três anos e meio com esse estatuto lá e não 

tiveram as condições, para não dizer não capacidade, mas as condições de 

reapresentar o estatuto do magistério. Eu espero que a próxima gestão tenha 

sucesso e consiga fazer com que o estatuto do magistério seja discutido e 

aprovado nessa Casa, e infelizmente nesse mandato nós não conseguimos. 

Também, um outro Projeto que é de suma importância para nossa cidade que, 

infelizmente, faltou nessa legislatura, não por incompetência do Legislativo, mas 

sim, por uma série de erro da administração do Poder Executivo, que foi a 

questão do plano diretor, da regulação fundiária, da lei específica municipal, que 

já, se tivéssemos aprovado lá atrás, com certeza hoje muitas famílias teriam a 

tão sonhada escritura da sua casa, a regularização fundiária, estaria com a sua 

escritura. Mas isso faz parte do processo democrático, infelizmente as coisas 

não ocorrem conforme nós queremos e no momento que nós queremos; aprendi 

muito nessa Casa, senhor Presidente, nobres colegas, aprendi muito, eu que 

todos brincam, né, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, aprendi muito com o 

Jorge, que tem lá seis mandatos na sua carreira, com o professor Sérgio, com a 

sua intelectualidade, com o Walter Machado, com o seu estilo de fazer 

campanha, com o Marcelo, enfim, com todos aqui; a Zuleika, sendo a única 

mulher representando todas as mulheres da nossa cidade neste legislativo, veio, 

as pessoas que vieram no decorrer do mandato, como Fábio, como o Juniel, 

como Valter, como a própria Zuleika, que abraçaram esse legislativo no intuito 

de fazer um trabalho melhor para cidade, trabalho que o Seu Lourival faz, o estilo 

dele, o trabalho do vereador Leonardo, Vossa Excelência na Presidência, eu tive 

a oportunidade de participar da Presidência, do Reinaldo, Vereador mais novo, 

já logo no primeiro ano de mandato já disputa um Executivo, coisa que não é 

fácil. Então tudo isso faz com que a gente amadureça. E eu tirei um aprendizado 

muito grande desse período, olha que eu trabalho com o Legislativo, Executivo, 

há mais de 30 anos, só que uma coisa você está na assessoria, tanto no 

Executivo, quanto no Legislativo, como eu trabalhei na Câmara de Mogi, 

trabalhei na Assembleia, trabalhei na Prefeitura de Biritiba e estou nesse 

mandato até o dia 31 de dezembro. E aqui você amadurece muito, por quê? São 

discussões que você está tratando para todo o coletivo, para uma cidade, e isso 

fez com que conseguisse ter um amadurecimento muito grande, politicamente 

falando. Desejo ao futuro Prefeito, que assumirá dia 1º, Carlos Alberto Taino 

Júnior, Inho, um sucesso na administração dele; à nova Câmara, sucesso nos 

trabalhos legislativos no quadriênio que virá, que possam ter condições de 

discutir muito mais Projetos do que essa legislatura teve; essa legislatura, ela foi 

infelizmente marcada por alguns episódios da qual não conseguimos avançar o 

trabalho legislativo. Mas isso também faz parte do processo democrático, da qual  



 

 

 

nós estamos aqui para estar discutindo. Gostaria de agradecer a todos os 

funcionários dessa Casa, todos, sem exceção, eu não vou numerar porque eu... 

teve algumas pessoas que já passaram por essa Casa e... mas também 

colaboraram no seu momento, então eu gostaria de agradecer a todos. 

Agradecer, em especial, aos meus assessores que passaram comigo no 

mandato, tanto o Nei no início, quanto o Márcio, quanto hoje o Jonatas, os três 

que colaboraram comigo no meu mandato, um agradecimento especial aos três. 

Agradecer a todos os vereadores pela compreensão, pela paciência, pelo 

discernimento e é o que eu sempre falo, às vezes nós discutimos aqui, mas isso 

fortalece a democracia. Então eu encerro meu mandato, de cabeça erguida, com 

a consciência tranquila de que tudo que foi possível ser realizado e que estava 

ao meu alcance, eu fiz, então tenho novos projetos para minha vida no dia, a 

partir do dia primeiro, vou fazer outras coisas que não seja trabalhos legislativos, 

mas como eu sempre fiz na minha vida toda, estarei sempre à disposição para 

que, dentro do possível, possa colaborar de uma forma, seja ela direta, ou 

indireta, com a população da nossa cidade. Então meu muito obrigado! Gostaria 

de desejar um Feliz Natal a todos, um ano de 2021 com a graça de Deus, que a 

gente consiga superar essa fase dessa pandemia que está aí, que foi muito 

sofrido de 2020, as perdas que nós tivemos, todo o sacrifício que nós tivemos 

nesse ano de 2020, que a gente consiga ter um 2021 melhor de sucesso a todos. 

Aos que permaneceram na Câmara, Vereador Leonardo e Vereador Valter, eu 

acho que a bagagem desse mandato, Vossas Excelências que permanecerão 

no legislativo, terá muito o que acrescentar na próxima legislatura. Então, desejo 

em especial aos dois colegas que permaneceram no legislativo, sucesso, e que 

possa desenvolver um trabalho ainda mais contínuo e ainda mais firme do que 

vêm desempenhando no decorrer desses anos. Meu muito obrigado a todos, e 

com a consciência tranquila, eu, até o dia 31, estarei no meu mandato e depois 

encerro meu mandato de cabeça erguida. Muito obrigado, senhor Presidente.”. 

O próximo Vereador inscrito é o Vereador Jorge Mishima, que, com a palavra, 

diz: “Excelentíssimo senhor Presidente dessa Casa, nosso grande amigo 

Robério, Mesa Diretiva, senhora vereadora Zuleika, Nobres Pares do Legislativo 

Biritibano. Eu também vim aqui, senhor Presidente, só para agradecer, 

agradecer a todos os funcionários, que bem citou o vereador Marcelo, nesses 26 

anos de mandato, nesta sexta legislatura que eu estou, eu não poderia de 

agradecer primeiro a Deus, à minha família, à colônia japonesa, que sempre me 

deram suporte para que eu tivesse sucesso na carreira de vereador. Não 

poderia, senhor Presidente também, agradecer ao Benedito Freitas, em 1981, 

ele foi o primeiro a me convidar para ser candidato a vereador. Obtive sucesso, 

Nobres Pares, fui o mais eleito em 82. E no primeiro ano sem conhecer nada, 

sem nunca entrar numa Câmara, fui o Presidente da Câmara também, e isso, ao 

longo da minha carreira política como vereador, fui três vezes Presidente da  



 

 

 

Câmara, fazendo cinco anos de governo perante o legislativo. Também poderia 

citar inúmeros projetos, requerimentos e ofícios; eu vou citar alguns, seu 

Presidente: a isenção de IPTU para aposentados e pensionistas é de minha 

autoria, antigamente cobrava-se, era bitributado os moradores da zona rural de 

Biritiba. Como havia bitributação, entrei com um Projeto de Lei passando para o 

ITR, então os... principalmente membros da colônia japonesa tiveram ganho 

muito grande. Quando o IPTU se cobrava seis, oito mil reais, hoje eles pagam 

300 reais para ter uma ideia. Fui também o autor de Projeto, em 1988, que 

destinava 5 por cento das vagas para os deficientes de qualquer natureza. 

Recentemente fiz um Projeto de Lei para que os bancos tivesse caixas 

suficientes para atender a toda comunidade. Incansavelmente, nós íamos aos 

bancos e faltava dinheiro, estava em manutenção, não tem dinheiro! Isso foi um 

Projeto de minha autoria, obrigando aos bancos dispor de numerário suficiente 

para atender toda a população; isso é lei, e quem não cumprir é passível de ser 

multado. E eu não poderia também de agradecer Apolo I. Honda; ele foi meu 

padrinho político, com certeza ele foi padrinho político do Toshi também. Ele foi 

vereador, senhor Presidente, ele saiu da vereança, ele indicou meu nome 

também e deu todo o suporte necessário para que eu tivesse sucesso naquela 

empreitada. Posteriormente, com a graça de Deus, nós fomos vereadores juntos 

também. Devo ressaltar também, senhor Presidente, que eu tive a oportunidade 

de ser Vereador junto com a primeira mulher do nosso município, que foi a 

vereadora Vera Jungers. Oportunidade de compartilhar dessas cadeiras com o 

primeiro negro do nosso município, Valdivino, e ser presidido por ele também, 

grande nome da nossa política de Biritiba. Por fim, quero desejar também aos 

novos vereadores que vão assumir a cadeira desse legislativo sucesso. Terá 

com certeza inúmeras decepções também, mas a vida é constituída de sucessos 

e insucessos também. Aqueles que tiverem, que forem por novos caminhos, 

como é o Nobre Vereador Fernando, sucesso na vida! Você é de uma 

competência extraordinária, isso é... todos os vereadores têm essa competência 

por dentro, alguns não expõem pela falta de coragem talvez, o Marcelo é uma 

pessoa que, embora seja mais jovem do que eu, menos mandato, mas eu me 

espelho muito no vereador Marcelo também. E não poderia deixar de agradecer 

também e a minha satisfação maior é que ganhei um irmão aqui, que é o 

vereador Lourival, meu parceiro incansável, nós respeitamos mutuamente, 

prazer enorme vereador, tá certo? E desejar também ao Presidente, agradecer; 

o Presidente saiu muito bem, Vereador Robério, parabéns! E com certeza, 

aqueles que não se elegeram, ou que não concorreram, terão não digo uma vaga 

garantida no legislativo, mas, pela capacidade todos vocês, com certeza, vocês 

merecem uma cadeira mais uma vez. Muito obrigado a todos.”. O próximo 

vereador inscrito é o Vereador Lourival Bispo de Matos, que com a palavra, 

diz: “Primeiramente, boa tarde a todos, senhor Presidente, senhores membros  



 

 

 

da Mesa, e senhores Pares. Boa tarde também àqueles que nos assiste pelas 

redes sociais. Eu não poderia deixar de realmente fazer uso dessa Tribuna nessa 

tarde, realmente nossa última Sessão Ordinária de 2020, e que também deixarei 

essa Casa no dia 31 de Dezembro de 2020. Mas com a missão, no meu ponto 

de vista, com a missão cumprida, fazendo a minha parte como vereador; acredito 

que eu tenha cumprido com meus deveres. Primeiramente quero agradecer 

muito a Deus e à minha esposa que tem me aturado, 52 anos de casado, e que 

tem me aturado até agora; meus filhos Ronaldo, Romildo, a Rose, Márcio, que 

todos hoje me esperam realmente, às vezes, fora da política. Eu não vou dizer 

que estou fora da política, porque vocês sabem, a política parece um vício, 

quando a gente... primeiramente a gente tem o entusiasmo de chegar dentro 

dessa Casa pela primeira vez, pensando que aqui a gente fazemos tudo que 

pensamos lá fora, mas digo àqueles, hoje eu falo àqueles que são hoje eleito: 

não venha com esse pensamento; venha com pensamento digno de chegar aqui, 

trabalhar pela nossa população, sem ((inaudível)) nenhum, porque aqui nós 

trabalhamos em conjunto com todos, parceria com todos. Podemos ter nossa 

desavença em assuntos políticos aqui dentro, discutindo os projetos que não 

estou de acordo, aquele não está, que não está e assim por diante. Mas tenho 

certeza que realmente esses que virão são pessoas jovens, pensando que 

realmente vão mudar; talvez possa até fazer a diferença; desejamos às vezes 

aquilo que a gente não temos condições de fazer, que realmente eles façam, 

isso eu quero desejar a todos eles. E nesse momento eu quero agradecer e 

desejar ao Raposão, meu irmão de coração, meu irmão de coração, que eu 

estimo muito, Vereador, a Vossa Excelência, está aqui reeleito novamente, tem 

feito um bom trabalho, que Deus abençoe a Vossa Excelência, que continue 

sempre prestando o trabalho social que nem a Vossa Excelência tem prestado. 

Eu tenho certeza que eu vou estar ali fora, como muitos deles aqui vão estar e 

que realmente não precisamos, mas a hora que nós precisamos, que a Vossa 

Excelência possa atender, é o que eu desejo de coração, você e sua família. E 

agora quero pedir desculpa a todos, não vou nem citar o nome, eu já vou 

começar a falar: vereador Marcelo, me desculpe se eu realmente, de nossa 

cultura, nosso mandato junto, se realmente já ofendi por alguma desavença em 

termos de discussão, eu lhe peço desculpa. Walter Machado de Almeida 

também, peço desculpa; Fernando, me desculpe também se a gente... então, 

Reinaldo, desculpa, foi meu primeiro Secretário junto comigo, desculpe se a 

gente tivemos algumas discussões, peço desculpa também; Jorge, meu irmão, 

a Vossa Excelência é minha referência! O carinho que a Vossa Excelência tem 

por mim é o que eu tenho pela Vossa Excelência, pode ter certeza, isso é de 

coração, não é da boca pra fora, é de coração, isso é de coração, ô, Jorge, e 

que nós vamos estar fora dessa Casa, mas eu vou estar junto aqui pela cidade, 

sempre juntos todos os dias, Deus vai nos permitir mais um tempo aí para nós  



 

 

 

sempre estar juntos; Zuleika, a Vossa Excelência surpreendeu todo mundo 

dentro dessa Casa, pensávamos que a senhora chegava aqui, a Vossa 

Excelência chegava e poderia ser... não, a senhora chegou aqui, com a sua 

postura, deu conta das suas obrigações e a gente só tem que agradecer muito 

à Vossa Excelência dentro dessa Casa pelo trabalho que a Vossa Excelência 

faz;  Sérgio, Vereador Sérgio, a Vossa Excelência também, a gente... trabalho 

admirável também, peço desculpa também se a gente houve a discordância de 

qualquer situação, eu peço desculpa; Valter Antônio de Miranda, também a 

Vossa Excelência chegar também há pouco, mas eu peço desculpa também, 

quero pedir desculpa a todo mundo se realmente eu já alterei alguma voz com a 

Vossa Excelência, eu peço desculpa também; Juniel da Costa Camilo, lhe peço 

desculpa também, meu querido, a gente se conhece praticamente desde 1990, 

e a gente, com a sua família, a gente passou a se conhecer muito, amizade é 

muito, muito chegado com seu avô e sua avó, seu pai e sua mãe, eu lhe peço 

desculpa também se em algum momento já cheguei a lhe ofender. Fábio, à 

Vossa Excelência também lhe peço desculpa se em algum momento já tenho 

lhe ofendido com alguma palavra; senhor Presidente, a Vossa Excelência está 

de parabéns! Até o momento, tenho certeza daí a no dia 31 de dezembro, essa 

missão que a Vossa Excelência está realmente determinado aquele ser o 

Presidente dessa Casa. Lhe peço desculpa, tem momentos que a gente às 

vezes... tem momentos que a gente cria, assim, um pouco de sei lá, como posso 

falar? Querer até discutir, mas a gente se cala. Mas eu lhe peço desculpa. Agora 

só vou agradecer, vou agradecer à Vanderli, Diretora dessa Casa, muito 

obrigado por tudo que a Vossa Excelência tem feito, Vanderli, a senhora tem nos 

ajudado muito dentro dessa Casa. A essa pessoa, Vereador Lourival, te 

agradeço muito. Doutora Marina, muito obrigado, que Deus abençoe tudo que a 

senhora tem feito por mim dentro dessa Casa; Dr. Marcos, muito obrigado 

também, lhe peço desculpa a cada um desses que eu falei, Dr. Marcos, doutora 

Marina, Vanderli, peço desculpa também. Camila, Madalena, muito obrigado, 

Madalena, que a gente se conhece desde 1990, que nós conhecemos, muito 

obrigado, Madalena, desculpa também se eu já disse algumas palavras que 

ofendeu. A Camila, Lucimara, Ana Paula, muito obrigada pelo sempre nos 

atendendo. Agora eu agradeço meus dois heróis que eu tenho, que são junto 

comigo aí: um, oito anos e outro, quatro anos, Francisco, meu crioulo, que você 

tem me ajudado muito, muito obrigado, Francisco! Nós estamos encerrando, 

praticamente dia 31 deixamos essa Casa, mas lá fora, nós sempre estamos junto 

também, não só junto aqui dentro dessa Casa, mas também lá fora. Júnior, meu 

secretário, primeiro secretário, só tenho que agradecer, uma pessoa que me 

ajudou muito dentro dessa Casa, e que eu só tenho que agradecer; uma pessoa 

muito inteligente, e que tenho certeza que alguém vai lá aproveitar ele, para 

realmente ter que trabalhar também. Agora, para o meu Prefeito, eu quero  



 

 

 

desejar a ele felicidade, bom trabalho, que Deus abençoe ele, que dentro da 

Prefeitura, que ele possa rever tudo a situação que estão passando hoje, que 

ele possa passar por cima de toda essa situação, que a gente sabemos que não 

está sendo fácil, mas que ele vai, se Deus quiser, ele vai correr atrás do prejuízo, 

e vai realmente dar a população de Biritiba aquilo que eles merecem. E à 

população de Biritiba, muito obrigado! Que Deus abençoe, muito obrigado pelos 

votos de confiança que tiveram nessa pessoa, Vereador Lourival, nesses quatro 

mandatos dentro dessa Casa, e que Deus abençoe, um bom Natal, um Feliz Ano 

Novo para todos e amém, Jesus!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Fábio Rogério Barbosa, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, mesa, 

vereadores, vereadora. Bom, hoje eu vou ser bem mais breve, porque até 

escreveram para mim falar, que é uma coisa que o Fábio fala demais às vezes. 

E, bom, hoje eu vou ser breve com as palavras, pois acho que atitude vale muito 

mais que um simples discurso. Finalizo o meu trabalho nessa Casa de Leis 

orgulhoso do trabalho que realizei, das decisões que tomei, sempre pensando 

no bem-estar da população biritibana e, independente do cargo que estive 

atuando, sempre continuarei protegendo na minha labuta, no meu serviço aí, 

cidadão de bem da nossa cidade. Entrei nessa Câmara com pensamento de 

fazer um trabalho limpo, honesto e saio com a consciência tranquila de que fiz 

tudo que estava ao meu alcance para que isso acontecesse. Pois foi um período 

muito conturbado devido a alguns escândalos, e muito curto, pois já assumi esse 

mandato na metade do mandato. Porém todas as funções que foram delegadas, 

enquanto Vereador, realizei da melhor forma possível; funções essas que são 

legislar, respeitar a sociedade em sua pluralidade de interesses e fiscalizar a 

atuação do Executivo. Muitos me atacaram, tentaram colocar em dúvida minha 

índole, mas meu foco sempre foi trabalhar com o povo e pelo povo, independente 

de oposição partidária. Gostaria de agradecer a todos que me apoiaram e 

contribuíram ao longo desses dois anos de mandato, minha família que sempre 

me apoiou nas minhas decisões, à minha assessora que foi meu braço direito 

aqui dentro, enquanto eu estava por fora resolvendo muitas coisas. Gostaria 

também de poder também me desculpar se de alguma forma ofendi alguém com 

palavras ou atitudes. Lembrando que nada aqui foi pessoal, e sim profissional, 

que sempre trabalhamos com uma forma democrática com todos. Agradecer a 

todos os profissionais da Casa, desde a recepção, a cozinha, a copa, ao jurídico, 

a diretoria, e dizer que saio daqui hoje realizado, realizado porque foi um 

aprendizado muito bom que eu tive aqui; a gente tinha, eu tinha alguns espelhos 

aqui, que seriam o Jorge, Marcelo, Fernando, seu Lourival, que é os mais antigos 

da Casa, foram espelhos para mim aqui, me ensinaram muito. Agradecer a 

sapiência do professor, sempre com atitude ali, íntegra, e você vê a 

personalidade da pessoa, uma pessoa íntegra ali, sempre firme nas suas 

palavras; ao Juniel, que é o nosso amigo, ao Reinaldo, pela coragem de ter  



 

 

 

disputado esse pleito aí, logo no primeiro mandato; o Walter, nosso amigo aí 

volta aí, o Walter Miranda; a Zuleika que surpreendeu, como eu disse lá no nosso 

primeiro discurso, Zuleika, você nunca deveria ter pago pelo erro do outro, suas 

atitudes eram suas, a do que aconteceu, era com quem aconteceu, e você não 

deveria ser julgada por isso; eu tiro e te dou os parabéns pelo mandato que você 

fez, e honrou, fez honrar o nome. Meus parabéns! E no mais, gente, queria 

desejar a todos um Feliz Natal para todos aí, com muita paz nas suas casas. Foi 

um ano cheio de realização e pedir que vocês aproveitem as festas com cautela, 

porque a gente ainda está numa situação muito crítica devido a essa pandemia, 

né? Então quem puder ficar em casa, siga as orientações médicas, até que 

nossa vida volte ao normal. Para quem está chegando nessa Casa, vai ser muito 

difícil, porque ainda continuamos nessa crise de saúde mundial, vai ser muito 

difícil, que sempre entre nessa Casa com humildade, nunca com soberba, entre 

com humildade e saiba que você está Vereador, você não é Vereador, guarde 

isso na sua cabeça, você está, que a nossa posição como Vereador, nossa 

autoridade, acaba no limite do nosso município. Leve isso para sua vida, trabalhe 

com honestidade, vai ter, como o Jorge falou, muitas decepções, vai ter sim, eu 

também tive as minhas, a gente queria fazer uma coisa, mas não conseguimos, 

mas tudo que nós conseguimos aqui foi em trabalho. O que acontecia aqui ficava 

aqui, lá fora, nós continuamos como seres humanos, um respeitando o outro, 

isso eu aprendi aqui nessa Casa e vou levar para o resto da minha vida. O futuro 

a Deus pertence, a Ele entrego o meu destino, e que venha novas oportunidades. 

Daqui a pouco já estou novamente na labuta aí, pode ser em outro município, no 

nosso município mesmo, mas estarei sempre, que eu tenho uma carreira a ser 

seguida e nela quero terminar da melhor forma possível, do mesmo jeito que eu 

entrei, com a cabeça erguida, e do mesmo jeito que eu entrei com a cabeça 

erguida nessa Casa, hoje eu vou sair com ela também do mesmo modo. Meu 

muito obrigado a todos vocês pelo aprendizado que eu tive com os senhores e 

com a senhora, muito obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o vereador 

Reinaldo Pereira Júnior, que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos! Senhor 

Presidente, Nobres Pares, a todos que nos acompanham pela internet. Queria 

hoje agradecer a todos os vereadores que trabalharam junto aqui na Câmara 

nesses quatro anos, os que entraram depois, agradecer por todo o conhecimento 

que me passaram, até porque fui eleito bem jovem, com 25 anos, entrei na 

Câmara com 25 anos, acredito que um dos vereadores mais jovens que entrou 

aqui em Biritiba, aprendi muito com todos. E como o Fernando disse, a gente 

acha que sabe o que é aqui dentro, mas aqui você adquire uma experiência 

muito grande, porque quando você está no dia a dia, por mais que você tenha 

experiência na administração pública, experiência como assessor, quando você 

está aqui, você tem os seus embates, você tem os seus pontos de vista, aonde 

você acaba aprendendo muito e respeitando mais ainda a democracia, porque  



 

 

 

aqui você vê que cada um tem o seu pensamento, cada um representa um 

eleitorado, que você acaba fazendo voz ao que o seu eleitorado pede, muitas 

vezes acaba entrando em atrito. Então aproveitar e pedir desculpa a todos os 

vereadores se alguma vez ofendi, se alguma vez faltei com respeito com algum, 

eu entendo que aqui dentro da Casa o que acontece aqui, na plenária, é dentro 

da plenária e a gente tem que respeitar isso, porque todos nós temos os nossos 

pensamentos. Queria agradecer a todos os funcionários dessa Casa que nos 

ajudaram, trabalharam junto com a gente nesses quatro anos, para mim foi muito 

importante todos aqui. Agradecer a todos pra também não errar o nome de 

ninguém, aos meus assessores que passaram; também como o Fernando, eu 

tive alguns, a Natália, Osmar, esposa do Osmar, faleceu já, a Cleia agora, neste 

momento, só agradecer a todos. Queria também falar que eu saio muito feliz no 

meu mandato, porque vim, apesar de muito jovem, fiz um mandato, onde tive 

oportunidade de sair candidato a Prefeito, vim de uma eleição de 262 votos, 

quem sabe que parece que é pouco, mas é muito difícil 262 votos, e vim numa 

eleição majoritária, onde tive 4.420 votos, foi uma experiência muito grande, saí 

muito amadurecido desse processo. Posso, sei que posso contribuir muito mais 

e agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho, que é o que a gente quer, é 

uma cidade melhor. Desejo a todos os vereadores eleitos que tenham um bom 

discernimento, ao Prefeito eleito, que possa fazer um bom mandato para Biritiba 

Mirim, que o processo eleitoral existe as brigas políticas, mas a meta de todos 

aqui que se concorre a um cargo político é a cidade, é Biritiba Mirim. Então 

desejo a todos, em especial aos nossos dois amigos aqui vereadores que foram 

reeleitos, que eu sei que a eleição da primeira viagem é difícil, mas a reeleição 

deve ser muito pior. Então acredito que deve ter sido muito difícil, quero 

parabenizar aos dois, Waltinho já a segunda reeleição né? Mais difícil ainda, né? 

Segunda reeleição, né? Então a terceira eleição, então é um processo muito 

difícil. ao Jorge, Seu Lourival aí que tem diversos mandados aí, né, sempre bem 

coerente nos seus pensamentos, defendendo os seus ideais. Queria agradecer 

por ser Primeiro Secretário também na época juntos com Seu Lourival, onde 

adquiri muita experiência, onde aprendi muito, viu, Seu Lourival, muito obrigado 

por ser essa pessoa que você é, parceiro, conversar bastante, obrigado mesmo 

por tudo. E queria também desejar um Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo, 

Próspero Ano Novo e que a nossa cidade possa sim ter coisas, ter um futuro 

melhor, que a cidade possa desenvolver, que a cidade possa ser vista por coisas 

boas, que infelizmente a gente precisa disso; e que essa doença aí que vem 

fazendo tantas coisas ruins para o nosso... não só para nosso município, nosso 

país, nosso mundo, né, que está na questão não é só no Brasil; que possa se 

resolver isso o mais rápido possível para que nós, nós todos, né, podemos tomar 

as nossas, retornar nossas rotinas ao normal, principalmente na escola, né, 

Professor Sérgio? Deve estar sendo bem difícil aula online, né? Para que as  



 

 

 

coisas possam voltar ao normal. Obrigado, senhor Presidente, agradeço a todos 

aí por todo esse trabalho junto aí e que todos possam seguir a vida aí na melhor 

maneira possível.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Sérgio de Paula 

Franco, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, a Mesa Diretiva, Nobres 

Pares, boa tarde a todos! Em nome do meu assessor, Rodrigo Duarte Passos, 

cumprimento a todos os funcionários dessa Casa; em nome da minha mãe, 

cumprimento a todos os munícipes que nos acompanham pela rede social. Um 

momento de que apenas uma palavra: gratidão. A gratidão, ela expressa tudo 

aquilo que vivemos nesses quatro anos; gratidão a Deus primeiramente, por me 

manter vivo durante esses quatro anos, por ter me dado saúde nesse período. 

Como disse no meu primeiro discurso aqui, eu pedi a Deus saúde para fazer o 

melhor e saúde para poder completar os tempos, os quatro anos aqui. E graças 

a Deus, ele me deu vida e saúde para chegar até aqui. Me deu condição de 

passar por esse mandato, que muitos falaram, ‘Esse mandato é mais que uma 

faculdade’, esse mandato turbulento, difícil, e como algumas pessoas disseram: 

‘Você estava no olho do furacão’, e pra permanecer vivo saindo do olho do 

furacão, é graça de Deus, não é mérito meu, é graça de Deus. Foi Deus que me 

orientou, me colocou no lugar certo, na hora certa, me deu a palavra certa e a 

condição para ler todos os Projetos, todos os pareceres, inclusive na sessão 

mais longa nesta Casa, nesses quatro anos, quando iniciamos às oito horas da 

manhã e encerramos perto das 23 horas a sessão, eu tive a condição de ler 

aquele parecer que foi entregue durante a sessão, eu tive condição de ler todo 

aquele parecer enquanto ele era lido aqui, e eu fazia a minha leitura para 

entender como seria o voto correto, qual seria o discernimento para fazer aquilo 

que sempre lutei para fazer: a busca da verdade e trabalhar pelo bem comum. 

Então agradeço muito a Deus por ter me dado condição para, em tudo, em todos 

os projetos, em todas as contribuições muitas vezes, quando havia alguns 

equívocos, que é normal, quando tinha algum documento errado, alguma leitura 

equivocada, alguma fala equivocada, pudemos dar a nossa contribuição. 

Agradeço de modo muito especial à minha família, que sempre me ajudou em 

todos os momentos, e que me manteve firme para estar até aqui nesse 

momento. Agradeço a todos os meus amigos, de modo especial, o Rodrigo, meu 

assessor; a todas as pessoas que estiveram comigo em todos os momentos, 

desde o melhor momento, até o momento não muito bom, nesse mandato 

estiveram sempre comigo. Os meus eleitores e a todos aqueles, os munícipes e 

as pessoas de cidades vizinhas, que acompanharam o meu mandato, que 

acompanharam e observaram em tudo as votações, sabendo que tudo aquilo 

que eu fiz foi buscando a verdade e trabalhando pelo bem comum. E quantos 

me orientaram; agradeço aqui ao Deputado Reinaldo Alguz, ao Deputado Enrico 

Misasi, que foram pessoas que nos momentos em que mais eu precisei de 

orientação, eles estavam sempre prontos para me auxiliar, me dando orientação  



 

 

 

necessária. E tantos amigos que, se eu for elencar os amigos aqui da cidade, as 

pessoas que estiveram próximas, eu vou ser injusto com tantos outros, porque 

foram vários que eu falava: ‘vou na sua casa tomar um café’, e a gente sentava 

e ficava horas ali batendo papo, ou então, ‘vão tomar uma cerveja’, e aí ia lá e 

ficava horas, não embebedando simplesmente, conversando para ali tirar lições 

de como fazer as coisas da maneira correta. Então agradeço a todos aqueles 

que fizeram parte desse meu mandato, estiveram comigo e agradeço a 

oportunidade de todas as reuniões, todas as discussões que tivemos em cima 

de projetos, onde todos nós, sem exceção, todos nós aprendemos muito. A vida 

ensina, e ela ensina nas pequenas coisas. Esse mandato, para muitos, pode 

parecer pequenas coisas, mas aqui, de tantas pequenas coisas, nós 

aprendemos muito, e nós todos saímos daqui um pouco mais enriquecidos de 

sabedoria por tudo aquilo que vivenciamos aqui. Então meu muito obrigado a 

todos os funcionários, a todos, não vou citar nome dos funcionários aqui, para 

não ser injusto com ninguém, mas a todos funcionários da Casa, a todos os 

assessores, a todos os munícipes da nossa cidade, a todas as famílias da nossa 

cidade. Então cumprimento aqui a todas as famílias de Biritiba, desejando a toda 

nossa cidade um Feliz Natal com muita saúde, um ano de 2021, que venha a 

vacina e que seja a cura para acabar com esse mal que assola o mundo, e, de 

modo particular, assola nossa cidade, onde já tivemos vários amigos nossos, 

inclusive três pessoas da família do Marcelo, do qual eu vou citar somente a 

Eliana, que a gente conviveu muito tempo na escola, tivemos uma amizade muito 

grande. Então o covid-19, ele já veio fazendo estrago que vai ficar registrado aí 

na história da nossa cidade. Então que venha a cura para esse mal e que todas 

as famílias possam celebrar a vida a partir de hoje. Muito obrigado a todos e 

Deus abençoe e que o ano de 2021 seja o melhor ano de nossas vidas, muito 

obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa Camilo, 

que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, toda a Mesa Diretiva, Nobres Pares, 

uma boa tarde a todos! Gostaria de cumprimentar a todos os funcionários dessa 

Casa; em nome do meu assessor Wellington, gostaria de cumprimentar e 

agradecer a todos assessores de todos os vereadores dessa Casa, 

cumprimentar todos os funcionários, agradecer a todos, pedir desculpa, pedir 

perdão para todos os vereadores, todos os funcionários, por algumas palavras 

que às vezes possa ter magoado, ou machucado alguém, peço desculpa. E 

agradecer, sou muito grato, gratidão, eu... muito feliz, muito honrado, o qual tive 

oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade; nesse curto 

período de vereador aprendi muito, aprendi com o Jorge, que é um excelente 

Vereador aí que me ensinou muito; Lourival, o qual nós já tínhamos uma 

amizade; Marcelo, Fernando, Reinaldo, o qual eu aprendi muito, o qual gostaria 

de estender a todos os vereadores a gratidão, porque eu aprendi muito com 

vocês e tenho certeza hoje, o qual nesse mandato, nesse curto tempo de  



 

 

 

vereador, pouco aí dois anos de mandato, o qual contribuiu para o 

desenvolvimento da cidade, o qual estou muito feliz; vereador de curto tempo, 

mas que nas urnas deixou registrado que fiz um bom mandato, então tive aí na 

outra eleição 186 votos, para 309 votos, em curto tempo de vereador. Então isso 

hoje, eu saio na rua as pessoas ‘não acredito, Juca, não acredito’. Então, mas 

assim, eu falo para todo mundo, gratidão, e eu falo que Deus tem propósito, e 

se Deus permitiu de estar aqui, é que Ele tem propósito na minha vida e eu tenho 

certeza que outras portas se abrirão. A cidade inteira sabe que sou comerciante, 

o qual sempre trabalhei no comércio, sempre defendi o comércio, o qual estarei 

também na frente do comércio, o qual vou pegar esse tempo também para me 

dedicar a retomada da minha faculdade, o qual parei, estou voltando a estudar, 

me preparar mais. E tenho certeza, hoje eu saio daqui preparado para assumir 

qualquer outro cargo, qualquer outra situação, muito preparado em estar aqui 

novamente na próxima legislatura, tenho certeza disso. Desejar a todos os 

vereadores eleitos, muita paz, muita sorte, que vocês possam fazer o melhor de 

vocês, desejo toda sorte do mundo. O Prefeito eleito Inho, queria desejar muita 

sorte, desejar que Biritiba, ele faça um bom mandado, porque o nosso bem 

comum é Biritiba Mirim, então a gente tem que ter hombridade de agradecer, de 

respeitar e desejar a todos vereadores aqui, muita sorte, muita luz e muito feliz, 

muito feliz mesmo. Gostaria de, em nome da minha mãe, que é uma guerreira, 

uma mulher muito de fibra, uma mulher que eu amo muito, ela que me sustenta 

todos os dias, ela que sabe o dia que eu chego chateado em casa, ela que sabe 

o dia que eu estou com algum problema sem eu falar, então é uma pessoa 

maravilhosa, o qual nós estamos juntos sempre, peço vida e saúde. E para 

Biritiba, todas essas pessoas que confiaram, que acreditaram em mim, o trabalho 

continua, a luta continua, nós estamos sempre aí, e que Deus abençoe a todos, 

todos os funcionários da Casa. Desejar a Biritiba Mirim um Feliz Natal e um 

Próspero Ano Novo, tenho certeza que vai vir coisas novas e que Deus venha 

abençoar, derramar as bênçãos, mais e mais, na vida de cada um de vocês. Que 

Deus abençoe e meu muito obrigado.”.  O próximo vereador é o vereador 

Leonardo Venâncio Molina, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, boa 

tarde! Boa tarde à Mesa diretiva, boa tarde aos Nobres Pares, boa tarde também 

aos internautas da rede social, da rede digital, e o canal digital Facebook Câmara 

Municipal. Quero desejar a todos os funcionários desta Casa Legislativa uma 

boa tarde, quero desejar também aos meus familiares, aos meus familiares e 

amigos, uma boa tarde e que Deus proteja a todos. Não poderia deixar de 

agradecer, em especial, meu amigo Lourival Bispo de Matos, a qual eu trabalhei 

e votei pela primeira vez em 1996, o Nobre Vereador, o qual tenho muita estima 

e consideração. Não poderia também agradecer, em especial, o meu amigo 

Marcelo, a qual foi para as ruas também, fez reuniões junto com esse Vereador, 

muito obrigado, viu, Marcelo! A desejar os demais vereadores que o meu  



 

 

 

gabinete estará à disposição de todos, a Casa é de vocês, quando precisar, 

estarei com as portas abertas. Quero agradecer também e parabenizar ao 

Prefeito eleito, Carlos Alberto Taino Júnior, com a sua Vice-prefeita Adriana 

Rufo, e, se Deus quiser, com os demais vereadores eleitos, vamos fazer um 

ótimo trabalho no desenvolvimento do nosso município. Desejo a todos meus 

amigos e familiares e meus eleitores, que depositaram 425 votos, um muito 

obrigado e vou desenvolver muito mais o meu trabalho no ano de 2021. Muito 

obrigado a todos e ficam com Deus.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Robério de Almeida Silva, que, com a palavra diz: “Gostaria nesse momento 

de desejar uma boa tarde! Cumprimentar a Mesa Diretiva aqui, Leonardo 

Venâncio Molina, o Primeiro Secretário, assim como... não, Vice-Presidente; 

Primeiro Secretário, Lourival Bispo de Matos e o Fábio Rogerio Barbosa o 

Segundo Secretário. Aos Nobres Pares aqui, cumprimentar aqui o Juniel da 

Costa Camilo, Walter Miranda de Almeida, Sérgio de Paula Franco, Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos, o senhor Nobre Vereador Jorge Mishima, vereador 

Reinaldo Pereira Júnior, Fernando José Gonçalves, Valter Machado de Almeida, 

eu acho que eu confundi aqui, é o Walter Miranda, me desculpa, viu, gostaria de 

cumprimentar, e o nosso amigo que não está presente, Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo. Eu gostaria também de cumprimentar aos nossos 

colaboradores desta Casa Legislativa, os colaboradores Madalena, a Jucimara, 

a Fernanda, Carol, Carlos Vinícius, Luiz Henrique, a Vanderli, a Camila, a 

doutora Marina, e o doutor Marcos, que faz parte também do jurídico desta Casa 

e sempre está nos orientando, nos auxiliando. A Ana Paula ((inaudível)), o nome 

dela é um pouco difícil, não consigo falar, tá? Mas ela é nova aqui também, 

((inaudível)), a Regiane e, em nome da Professora Natália, minha assessora, 

juntamente com a Michele, gostaria de cumprimentar a todos os assessores 

desta Casa Legislativa. Gostaria aqui nesse momento também de estender 

meus cumprimentos àquelas pessoas que neste momento estão nos 

acompanhando pelas redes sociais, que é muito importante acompanhar, sim, o 

legislativo. Por ser a última sessão? Não, e sim acompanhar sempre o trabalho 

de todos os vereadores. Também gostaria de parabenizar a todos os vereadores 

desta Casa Legislativa, tenho certeza que todos aqui presentes se empenharam 

o máximo possível para também ter uma contribuição melhor para com nosso 

município. Infelizmente, nós sabemos que existe as dificuldades, entendo eu, 

isso agora mais do que nunca que o Legislativo e o Executivo têm que estar 

unido, para o melhor, para melhor para a população e não para si próprio. 

Gostaria aqui nesse momento também agora de parabenizar o Nobre Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, o senhor Lourival Bispo de Matos, senhor 

Fernando José Gonçalves, em especial os três Presidentes que passaram nesta 

Casa, no qual eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de cada um de 

vocês, e dizer que aprendi muito, aprendi muito com a gestão de vocês. Isso  



 

 

 

para mim é muito importante e digo mais para vocês, esse aprendizado que eu 

tive aqui com esses Presidentes que passaram aqui nesta Casa, que foi 

Presidente, isso ninguém vai tirar de mim, eu vou levar para o resto da minha 

vida, o resto da minha vida. Em especial também o meu amigo Vereador, Nobre 

Vereador Jorge Mishima, por tanto ter também me auxiliado em tudo aquilo que 

eu tinha dúvida; além de eu ter o auxílio do meu jurídico também, o Jorge 

Mishima conversava muito comigo também, pela experiência e pelo tempo de 

Casa que ele tem aqui até hoje. E tenho certeza que vai continuar fazendo um 

bom trabalho até o 31 de dezembro. Aos Nobres Pares aqui também, no qual eu 

tive oportunidade de aprender também, aprendi muito com vocês, Nobres 

Vereadores, vocês podem ter certeza disso. E eu costumo dizer que a cada 

milésimo de segundo da minha vida é alguma coisa a mais que eu estou 

aprendendo, e isso, vocês podem ter certeza que eu vou levar junto comigo. Eu 

gostaria de deixar aqui apenas uma palavra minha, dizer para todos os 

vereadores aqui, para todos, que nós devemos saber a diferença entre 

adversário político e inimigo político. Dizer para vocês que eu não estou deixando 

aqui inimigos políticos. Tivemos aí uma campanha eleitoral aí de três a quatro 

meses, então no dia 15 de novembro se encerrou isso, somos todos amigos e 

vocês podem ter certeza que eu não guardo e não tenho mágoa de 

absolutamente ninguém. Moramos num município com pouco mais de 30 mil 

habitantes, é um município pequeno, então um precisa do outro e eu tenho a 

humildade e a hombridade de dizer para vocês: se eu precisar de qualquer um 

de vocês, vocês podem ter certeza que eu vou procurar e conversar com cada 

um de vocês, porque a gente não deve guardar rancor de ninguém. Como eu 

sempre digo, acabou 15 de Novembro, quem foi eleito, foi eleito, quem não foi, 

fazer o quê? Vamos tentar uma próxima vez. É isso que eu tenho para falar para 

vocês. Quero aqui parabenizar, mais uma vez, os vereadores que foram eleitos 

e também aqueles que foram reeleitos, que é o caso do nobre Vereador Walter 

Machado de Almeida e também Leonardo Venâncio Molina; que vocês, 

juntamente com os outros vereadores que foram eleitos, que vocês possam fazer 

um bom trabalho e atender a demanda do nosso município. Porque como todos 

sabem, é um município carente, é um município que realmente precisa trabalhar 

com a união de todos, é muito importante. Gostaria apenas de fazer um 

comentário aqui, breve, tratando-se de Gestão Pública, tratando-se de 

economia, todos nós sabemos que vivemos aqui um ano atípico, este ano atípico 

que eu quero deixar para vocês que eu não consegui fazer muita coisa. O que 

eu queria fazer, o que eu gostaria de ter feito nessa Câmara Municipal, eu não 

consegui, devido a pandemia, infelizmente, é uma pandemia que não só atingiu 

Biritiba Mirim, mas também atingiu o mundo inteiro. Mas digo para você, para 

todos vocês aqui, com toda economia que eu consegui fazer, com certeza, 

acredito que vamos devolver para os cofres públicos pouco mais de meio milhão  



 

 

 

de reais. Então é uma economia que o que eu consegui fazer, eu fiz. Claro, temos 

um corpo técnico nesta Casa, temos aqui todos os vereadores também que 

contribuíram para isso. Gostaria nesse momento também de parabenizar o 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, que vai assumir a prefeitura no dia primeiro 

de Janeiro, e tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho; não podia deixar 

de agradecer os Deputados Márcio Alvino e André do Prado, no qual sempre 

olhou pelo nosso município e tenho certeza que ele já olha agora pelo nosso 

município. Tenho certeza que a partir de 2021, inicia-se um novo modelo de 

política dentro do município de Biritiba Mirim. Tenho certeza que o município vai 

poder contar com esses dois Deputados, que é o Márcio Alvino, Deputado 

Federal, e o Deputado André do Prado, que é o Deputado Estadual. E gostaria 

também de desejar, gostaria de agradecer pelo apoio da minha família, minha 

esposa, dos meus filhos, primos, ou seja, da minha família, e também de todos 

aqueles que confiaram e confiam em meu trabalho. Nem sempre a vitória é certa, 

mas também nunca é tarde para buscar uma vitória, isso é importante a gente 

saber disso. Gostaria de desejar a toda população do município de Biritiba Mirim 

um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo e que Deus nos ajude, que a partir do 

final de dezembro, para o início de janeiro de 2021, que tenhamos essa vacina 

para combater esse maldito vírus, vírus invisível, que nenhum de nós sabemos 

onde ele está. Mas que tenho certeza que é um vírus que existe, no qual, como 

todo mundo sabe aqui, eu perdi o meu irmão, estou com pessoas da minha 

família, cunhado, cunhada, sobrinho, sobrinha que estão tudo... que já testaram 

positivo, estão se cuidando em casa. Então desejo a todos e a todas um Feliz 

Natal e um Próspero Ano Novo. Deixar uma mensagem aqui para vocês: se 

cuidem, se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou! Muito obrigado a 

todos e fiquem com Deus.”. O vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Duas palavras só, eu na verdade não esqueci, eu estava no estado emocional 

muito forte, mas eu quero falar só duas palavras, senhor Presidente: obrigado, 

Vaca.”. E não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da Tribuna, 

o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente 

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

Biritiba Mirim, 14 de Dezembro de 2020. 
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