
1 
 

ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA  18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2018, às dezenove horas, no 

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

LOURIVAL BISPO DE MATOS e com as presenças dos Vereadores Fernando 

José Gonçalves, Juniel da Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival 

Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, Reinaldo Pereira Júnior, 

Robério de Almeida Silva e Walter Machado de Almeida, realizou-se a Sessão 

Soleneda Câmara Municipal de Biritiba Mirim, para entrega da Moção de 

Parabenização nº 024/2018, proposta pelo Vereador Fernando José 

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

presente Sessão convidando oPrefeito Municipal, Sr. Walter Hideki Tajiri para 

compor a Mesa das Autoridades. A seguir, o Primeiro Secretário convida o 

Sargento Anderson, a Secretária de Educação Miriam Não Chida Lorca, a 

Dirigente de Educação Araci Nunes Camargo eo Secretário de Governo Regis 

Akirapara também comporem a Mesa. Em seguida, o Presidente solicita a 

leitura dos Ofícios nº 218/2018 e 054/2018. 1.Ofício nº 218/2018 –Jensui Souza 

Costa, diretora - Agradecimentospela Moção de Aplausos dedicada aos 

servidores públicos municipais da área da Educação de Biritiba Mirim e 

justificativa de ausência da presente Sessão.2.Ofício nº 054/2018 – Gabinete 

do Vereador Sergio de Paula Franco – apresenta justificativa de ausência. A 

pedido do Presidente, o Primeiro Secretário Reinaldo Pereira Júnior faz a 

leitura dos agradecimentos aos presentes na Sessão: “Gostaríamos de 

agradecer o ex-vereador de Biritiba Mirim Valdivino Ferreira pela presença. 

Gostaríamos de agradecer o Secretário de Finanças, José Lineu. Gostaríamos 

e agradecer também o Secretário de Educação Leonardo de Oliveira. 

Gostaríamos e agradecer também o Diretor de Desenvolvimento Econômico, 

Jeferson de Oliveira. Também gostaríamos de convidar a Primeira-Dama Eliza 

Akemi Tajiri para compor a Mesa.”. A seguir, o Presidente solicita que todos 

fiquem de pé para reverência ao Hino Nacional Brasileiro. Após a execução do 

mesmo, o Presidente solicita que o Vereador Fernando José Gonçalves faça 

a leitura da propositura. O mesmo inicia: “Sr. Presidente, Nobres Pares, Sr. 

Prefeito Walter Tajiri, sua esposa Primeira-Dama Eliza Akemi; o sargento 

Anderson; a nossa sempre dirigente professora Araci;a Miriam, nossa 

secretária de educação; Akira, nosso Secretário de Governo, a todos os 
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homenageados e aos seus parentes e amigos presentes na Sessão; à 

imprensa,uma boa noite! Senhor Presidente, antes da leitura da referida 

propositura, apenas a título de esclarecimento, a Secretaria de Educação esse 

ano, através de uma iniciativa da Secretária Miriam junto com o seu corpo 

técnico, buscou um formato para que pudesse homenagear os profissionais da 

educação; não especificamente os professores, mas os profissionais de um 

modo geral. E, nesse primeiro momento,foi apresentado os nomes dos 

homenageados, da qual, por essa Casa, foi aprovado por unanimidade 

apresente Moção, da qual passo à leitura. Só lembrando que, por ser o 

primeiro ano, nós já estamos discutindo com os demais colegas vereadores, 

com a própria Secretaria, estava conversando isso com o prefeito Walter Tajiri 

para que nós possamos,a partir do próximo ano,incluirmos no calendário 

oficialmente, com todos os critérios, os homenageados no ano de 2019.”. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES.1. Em 

única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 024/2018: Moção de 

Aplausos aos profissionais: professora Marilene Modesto Alves, Ana Rosa dos 

Santos Faria, da EMEF Maria Tereza de Melo; Professora Maria Luísa 

Venâncio Camargo e Lucélia Damasceno Santos, da EMEF Sandra Regina de 

Freitas Cardoso; Caíque Ferreira da Silva Rodrigues, da EMEF Edite 

Conceição de Jesus; professora Regiane Aparecida Matos Guerra, Roberta 

Jesus Franco Ribeiro, do Núcleo de Apoio Integrado da EMEF João Cardoso 

de Siqueira Primo; professora Denise dos Santos Haseyama Suzuki, Amadeu 

Rodrigues Neto, da EMEF João Cardoso de Siqueira Primo; Eliara Aparecida 

Pinto Pereira, Rogéria Pereira Dias Ferreira, da EMEF Waldemar Costa Neto; 

Professora Eliana Aparecida Vieira e Vinícius Davi Ramos, da EMEF Nelson de 

Oliveira Camargo; Professora Débora de Melo Miranda, Sílvia Aparecida 

Cardoso Campos, da EMEF Professora Célia Regina Freire de Almeida e Melo; 

Professora Michele Miranda Prado da Cunha, Regiane Márcia Ramos, da EMEI 

Professora Maria José de Morais Leite; Lilian Batista de Miranda,Murilo Pereira 

de Siqueira, da EMEI Pedro Henrique Guimarães Melo; Wanessa Bacelar da 

Silva Barbosa, Rafaela de Camargo dos Santos, EMEI Ferdinando Jungers; 

professora Gisele Paula de Oliveira, Marli Aparecida Ribeiro, da Creche 

Municipal Irio Taino; Professora Aline Ferreira Damascena, Sérgio Francisco 

Ladica, da Creche Municipal Otávio Garcia Fernandes; professora Michele de 

Morais Paro, Neide Godoy D‟ávila, da Creche Municipal Benedita Lemes 

Meleiro; professora Beatriz Tuzi Maia, Vanda Regina Zanetti, da Creche 
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Municipal Prefeito Lúcido Leme da Cunha; Professora Patrícia Reigota Camilo, 

Mayara dos Santos de Almeida, Secretaria Municipal de Educação; Eliane de 

Souza Santana, coordenador pedagógico; Mônica Aparecida da Silva e diretora 

de escola, Denise Pires de Faria Mazanti.”. Posteriormente, o Primeiro 

Secretário faz a chamada nominal dos homenageados para receberem suas 

homenagens das autoridades: O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

prestou homenagem à Escola EMEF Maria Tereza de Melo por meio das 

Professoras Marilene Modesto Alves e funcionária Ana Rosa dos Santos Faria 

[aplausos]. O Vereador Juniel da Costa Camilo prestou homenagem à Escola 

EMEF Santa Regina de Freitas Cardoso, através da professora Maria Luísa 

Venâncio Camargo e funcionária Lucineia Damasceno Santos [aplausos]. O 

Vereador Walter Machado de Almeida prestou homenagem à Escola EMEF 

Edith Conceição de Jesus atravésdo funcionário Caíque Ferreira da Silva 

Rodrigues [aplausos]. O Vereador Lourival Bispo de Matos prestou 

homenagem à Escola EMEF João Cardoso de Siqueira Primo, através da 

professora Denise dos Santos Haseyama Suzuki e funcionário Amadeu 

Rodrigues Neto [aplausos]. O Vereador Fernando José Gonçalvesprestou 

homenagem à Escola EMEF João Cardoso de Siqueira Primo, Núcleo de Apoio 

Integrado, através da professora Regiane Aparecida de Matos Guerra e 

professora Roberta de Jesus Franco Ribeiro [aplausos]. O Vereador Reinaldo 

Pereira Júniorprestou homenagem à Escola EMEF Waldemar Costa Neto, 

através da professora Eliara Aparecida Pinto Pereira e professora Rogéria 

Pereira Dias Ferreira [aplausos]. O Vereador Robério de Almeida Silvaprestou 

homenagem à Escola EMEF Nelson de Oliveira Camargo, através da 

professora Eliana Aparecida Vieira e funcionário Vinícius Davi Ramos 

[aplausos].”. O Vereador Robério de Almeida Silvaprestou homenagem à 

Escola EMEF Nelson de Oliveira Camargo, através da professora Eliana 

Aparecida Vieira e funcionário Vinícius Davi Ramos [aplausos].”. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molinaprestou homenagem à Escola EMEF Professora 

Célia Regina Freire de Almeida e Melo, através da professora Débora de Melo 

Miranda e funcionáriaSílvia Aparecida Cardoso Campos [aplausos].O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria que o Nobre 

Vereador chamasse a Márcia [aplausos].”. A Secretária de Educação Miriam 

Não Chida prestou homenagem à Escola EMEF Professora Helena Ricci 

Barbosa, através da professora Michele Miranda Prado da Cunha e funcionária 

Regiane Márcia Ramos. O Prefeito Walter Hideki Tajiri prestou homenagem à 
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Escola EMEF Professora Maria José de Morais Leite, através da professora 

Lilian Batista de Miranda e funcionário Murilo Pereira Siqueira [aplausos].  A 

Primeira-Dama Eliza Akemi Tajiri prestou homenagem à Escola EMEF 

Ferdinando Jungers através da professora Gisele de Paula de Oliveira e 

funcionária Marli Aparecida Ribeiro [aplausos]. O Sargento Anderson prestou 

homenagem à Escola EMEI Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues, 

através da professora Vanessa Bacelar da Silva Barbosa e funcionária Rafaela 

de Camargo dos Santos [aplausos].  A Dirigente de Educação Araci Nunes 

Camargo prestou homenagem à Creche Municipal Irio Taino, através da 

professora Aline Ferreira Damasceno e funcionário Sérgio Francisco Ladica 

[aplausos]. O Secretário de Governo Regis Akira prestou homenagem à Creche 

Municipal Otávio Garcia Fernandes, através da professora Michele de Morais 

Paro e funcionária Neide GodoyD‟ávila[aplausos]. O Vereador Fernando José 

Gonçalves prestou homenagem à Creche Municipal Benedita Lemes Meleiro, 

através da professora Beatriz Tuzi Maia e funcionária Vanda Regina Zanetti 

[aplausos]. O Vereador Juniel da Costa Camilo prestou homenagem à Creche 

Municipal Prefeito Lúcido Leme da Cunha através da Professora Patrícia 

Reigota Camilo e funcionária Mayara dos Santos de Almeida [aplausos]. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Meloprestou homenagem à Secretária 

Municipal de Educação Eliane de Souza Santana[aplausos]. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina prestou homenagem à Coordenadora Pedagógica 

Mônica Aparecida Silva [aplausos]. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior prestou 

homenagem à Diretora de Escola Denise Pires de Faria Mazanti [aplausos]. 

Após a entrega das homenagens, a Dirigente de Ensino, Sra. Araci Nunes 

Camargo, pronunciou-se na Tribuna, dizendo: “Boa noite a todos! Presidente, 

Vereadores, Secretários, Sr. Prefeito, educadores! É um prazer sempre estar 

em Biritiba Mirim! É com muita satisfação que eu participo aqui dos seus 

eventos, principalmente da Educação. E nada melhor que encerrar o ano 

vendo a educação alegre e descontraída. Esse é a melhor coisa! Parabenizo o 

Legislativo pela iniciativa; que vocês deem continuidade, que os professores 

merecem sempre um reconhecimento. Então parabenizo a iniciativa e que leve 

em frente, como foi dito aqui, de tá colocando já para o próximo ano. Aos 

educadores, o que eu tenho a dizer é... Vou ser bem rápido. Nós tivemos, há 

pouco tempo eu assisti uma palestra e uma coisa me marcou um pouquinho. A 

pessoa que estava fazendo, fez uma pesquisa e ela disse o seguinte: na sua 

pesquisa, confirmou-se que as escolas que tinham o melhor resultado, 
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conversando com os alunos, os alunos falavam de seus professores com um 

brilho nos olhos. Cada aluno que falava do seu professor, daquela escola que 

dava resultado, ele tinha um brilho nos olhos diferente ao falar do seu 

professor. E os professores, ao se referirem aos seus alunos, demonstravam o 

amor pelos alunos. E essa é a escola que dava resultado. Então o que eu 

quero dizer para vocês é que vocês sempre demonstrem muito amor pelos 

seus alunos, por todos os nossos alunos, para que eles, quando falem dos 

professores, os seus olhos brilhem, e sempre a gente tenha essa relação para 

garantir a boa educação. Os nossos alunos precisam de amor, precisam de 

carinho, precisam de acolhimento. E que vocês estejam sempre nessa 

disposição, nessa alegria que vocês estão demonstrando hoje, que vocês 

demonstrem dentro da sala de aula com seus alunos. Esse é o melhor 

trabalho! Parabéns a todos! [aplausos]”. Após seu pronunciamento, o Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo entregou uma homenagem à Dirigente de 

Educação. Em seguida,a Sra. Secretária de Educação Miriam Não Chida 

Lorca pronunciou-se na Tribuna, dizendo: “Boa noite! Boa noite, Presidente, 

Prefeito e secretários, vereadores, dona Araci, professores e funcionários! Eu 

preparei um discurso, mas eu acho que sem escrito fica melhor, né? Mas eu 

estou aqui mesmo para parabenizar a todos vocês! É que essa homenagem, 

como a dona Araci falou, né, até utilizo das palavras dela, a importância do 

trabalho do professor,a importância do trabalho do funcionário dentro da 

escola; que se projeta se estenda, que permaneça aí durante anos que, um 

dia, quem sabe, quando eu voltar para a direção, eu também possa participar, 

não é? E parabéns a todos vocês! E falar que vocês são merecedores de 

tudo,tá? E que essa alegria realmente permaneça, porque os nossos alunos, 

eles realmente merecem, parabéns! [aplausos]”. Após seu pronunciamento, o 

vereador Juniel da Costa Camilo entregou uma homenagem à Secretária de 

Educação.Em seguida, a Sra.Flaviana Rodrigues Alves, representante dos 

funcionários da Educação,fez uso da Tribuna, dizendo:“Muito boa noite a todos 

os presentes, à Mesa composta! Farei uma breve homenagem aos funcionários 

da área da Educação. Homenagem aos funcionários. O sucesso de uma escola 

depende da dignidade e grandeza de seus funcionários. O desenvolvimento 

dos nossos pequenos pode ser dimensionado pelo trabalho eficiente daqueles 

que dedicam horas e horas para cuidar, zelar e educar os alunos, afinal, somos 

todos educadores. Nessa cerimônia, queremos parabenizar todos os 

funcionários que atuam nas escolas da Rede Municipal de Ensino e na 
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Secretaria Municipal de Educação que, com suas tarefas diárias, ajudam a 

fortalecer a educação de qualidade em nosso município. Vocês são 

referências, ou melhor dizendo, vocês são feras, pois são dedicados, 

competentes e trabalham diariamente para atender bem a todos os que 

recorrem à sua ajuda. Parabéns,parabéns e parabéns! Muito obrigada por 

ajudar a construir uma sociedade mais justa e humanizada! É na nobreza da 

ação de cada um de vocês que construímos pessoas melhores para um mundo 

melhor! São Francisco de Assis, numa de suas frases, disse:„apenas um raio 

de sol é suficiente para afastar várias sombras.‟ Temos vários raios de sol 

dignos de cidadãos cheios de esperanças, construtores de um futuro, que são 

os nossos funcionários da área da Educação. A vocês, o nosso muito obrigado! 

[aplausos]”. Após seu pronunciamento, o vereador Robériode Almeida Silva 

entregou uma homenagem à Flaviana [aplausos]. Da mesma forma, o vereador 

Walter Machado de Almeida entregouuma homenagem à Primeira-Dama 

[aplausos]. O Sr. Prefeito Walter Hideki Tajiri fez uso da Tribuna, dizendo:“Boa 

noite a todos!Sr. Presidente, a toda Mesa Diretiva, aos demais vereadores, às 

autoridades aqui presentes, muito boa noite! Quero na noite de hoje, não só 

parabenizar, mas agradecer a todos os funcionários da Rede Municipal de 

Ensino, que tanto fazem pela educação do nosso município, nessa justa 

homenagem na noite de hoje. Meu muito obrigado! Parabéns a todos 

vocês,vocês que formam o futuro do nosso país! Muito obrigado, viu? Obrigado 

à Câmara Municipal! Muito obrigado! [aplausos]”.Terminadas as homenagens,o 

Presidente convidou os Vereadores para fazerem uso da Tribuna. O primeiro 

vereador a se pronunciar é o Vereador Fernando José Gonçalves que diz: 

“Sr. Presidente, senhores vereadores, as autoridades presentes, Sr. Prefeito, a 

todos novamente,uma boa noite! Eu, na inicial, explanei sobre a ideia do como 

foi essa homenagem nesse ano e volto a frisar que nós vamos amadurecer 

ainda mais, né, junto com a Secretaria de Educação, junto com o Executivo, os 

critérios a partir do ano de 2019. Mas eu não poderia deixar de encerrar essa 

Sessão agradecendo a cada um profissional da Educação. A cada profissional 

que está dentro da unidade escolar, a cada profissional que está dentro da 

Secretaria, a cada profissional que tá dentro da seção, seja o transporte, seja a 

hora de merenda, a todos os profissionais da Educação. Nós temos um desafio 

muito grande no ano 2019, mas eu tenho certeza absoluta que com a 

determinação, com a garra e com a vontade dos profissionais que nós temos 

no nosso município, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Eu, esses dias 
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eu estava conversando com algumas coordenadoras de outros municípios, e o 

pessoal estava até comentando da qualidade dos nossos profissionais da 

Educação. Nós estávamos discutindo sobre a creche e hoje nós temos as 

nossas creches aqui, como se fossem, tem muitas creches na iniciativa privada 

que não têm e não realiza o atendimento na dedicação que as nossas creches 

aqui fazem. Então eu gostaria, do fundo do meu coração, eu que tenho a minha 

primeira filha de 23 anos formada numa escola municipal, na creche municipal, 

numa escola municipal; tenho a minha segunda filha com 12 anos também 

formada na creche municipal, na escola municipal; tem a rapinha do tacho lá 

com 6 anos, se formou na creche, está indo para uma escola municipal esse 

ano,a João Cardoso, e coloco com toda a tranquilidade do mundo numa escola 

municipal,porque eu sei da competência queos nossos profissionais da 

educação tem. Não somente o professor, mas a merendeira que trata com 

educação, o inspetor de alunos que trata com carinho, o escriturário que trata 

com carinho, a todos os coordenadores, a todos os envolvidos. Seria injusto 

aqui se falasse somente dos professores e deixaríamos também de 

homenagear também o pessoal da merenda, o pessoal do administrativo, 

porque é um conjunto; a educação é uma corrente. E quando se quebra esse 

laço da corrente, acaba não dando certo. E a nossa corrente aqui, ela é muito 

forte. Então eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a todos vocês; desejo a 

vocês um Feliz Natal e um 2009, assim, cheio, com muita saúde, com muita 

felicidade, com bastante sucesso e com bastante dedicação como vocês 

sempre fizeram esses anos todos. Muito obrigado! [aplausos]”.O próximo 

Vereador a pronunciar-se é o Vereador Juniel da Costa Camilo:“Boa noite a 

todos! À Mesa Diretiva, a todos os meus colegas, Sr. Prefeito, Sra. Primeira-

Dama, a Secretária de Educação Miriam,tá? Em nome da Secretária de 

Educação, eu cumprimento todos os secretários presentes aí,tá? Muito 

obrigado pela presença de todos! Hoje é um dia... O sargento Anderson 

também, cumprimentando, hoje é um dia de muita alegria para falar de 

professores, educadores, e enche meu peito de alegria. Venho de Escola 

Municipal, estudei hoje junto com a Miriam aqui, a gente sabe das diversidades 

que é enfrentar uma escola rural. Eessa Miriam é uma guerreira, foi minha 

professora na escola rural, aonde a gente tem um carinho e um grande 

respeito. Esse carinho e esse respeito, eu estendo a todos os professores, 

todos educadores e todos,todos da Rede Municipal, porque essa máquina só 

funciona com amor, com dedicação, com carinho e eu sei que cada um de 
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vocês aqui tem. Então a gente encerra o ano feliz; hoje estou aqui de coração 

alegre por estar aqui junto com vocês. Desejo a todos boas festas, um feliz 

natal, próspero ano novo, que o ano que vem venha com muitas realizações na 

vida de cada um de vocês. Que Deus possa derramar bênçãos na vida de cada 

um de vocês! E é isso daí que a gente precisa, todo mundo engajado por uma 

cidade melhor. Então boas festas a todos e meu muito obrigado! [aplausos]”.O 

próximo Vereador a pronunciar-se é o Vereador Leonardo Venâncio Molina: 

“Boa noite, senhor Presidente! Boa noite à Mesa Diretiva! Boa noite aos Pares, 

boa noite à imprensa aqui presente! Em nome do Marcos, conhecido como 

„Tutano‟, meu amigo, quero agradecer a presença de todos os munícipes aqui 

presentes! Quero agradecer também a presença do prefeito Walter Hideki 

Tajiri, a Primeira-Dama Eliza Akemi Tajiri.Quero agradecer também a Araci 

Nunes Camargo, Dirigente da Educação de Mogi das Cruzes, parabéns! Quero 

agradecer ao sargento Anderson, representando o capitão. Agradecer a 

Miriam, Secretária de Educação, agradecero Valdivino, nosso ex-presidente da 

Câmara de Biritiba Mirim, agradecer ao Secretário José Lineu, Secretário de 

Finanças; agradecer também ao Akira, Secretário de Governo; agradecer ao 

Jefferson de Oliveira, Diretor de Desenvolvimento Econômico e agradecer ao 

Leonardo de Oliveira, Secretário de Comunicação. Aos senhores professores e 

todos da Rede da Educação de Biritiba Mirim, quero agradecer a todos aqui 

presentes e aos homenageados! Não poderia também de deixar de agradecer 

aos professores que vêm fazendo um trabalho bonito na nossa educação, 

principalmente para cuidar das crianças, como a nossa amiguinha ali, a Maria, 

tem que ter muita paciência para cuidar de uma criança dessa, não é fácil, não, 

viu [risos]? Agradecer também à professora que é a diretora Karen, minha 

amiga, mãe da Maria. É brincadeira, viu, Karen? Mas tem que ter umas 10 

professoras para cuidar dessa menina. Quero agradecer também às tias das 

creches, das escolas, as tias, das merendeiras que cuida das nossas crianças, 

e agradecer a todos! Um feliz natal e um feliz ano novo! Que Deus abençoe a 

todos! Muito obrigado! [aplausos]”.O próximo Vereador a pronunciar-se é o 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: “Boa noite, senhor Presidente, 

Mesa Diretiva aqui presente, senhor Prefeito, Primeira-Dama, Secretária, dona 

Araci, Secretário de Governo, ao sargento que representa a Polícia Militar, 

nossa companheira e amiga aqui responsável, Nobres Pares, pessoal aqui da 

imprensa e todos aqui presentes, professores funcionários, parentes dos 

homenageados aqui, que estão na Casa aqui. Gostaria apenas de salientar 
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que a Educação, vocês, desde o porteiro, à merendeira, o inspetor de aluno, ao 

professor, supervisor, desde o monitor da creche, vocês são responsáveis 

juntos para funcionar em sincronismo com a família, pois vocês têm a matéria-

prima que é o ser humano, desde a sua infância até a sua atitude. Então vocês 

são responsáveis pelo lugar mais alto do estandarte, que é o caráter que é o 

complemento da Educação de vocês. Creio na força do amor da educação, a 

gente sabe das dificuldades, porém a gente reconhece o esforço de todos. 

Gostaria que, com isso, parabenizar ao Vereador,também o Nobre Fernando 

Gondim pela sugestão da Moção e também pedir e já sugestionar ao prefeito 

para que faça esse tipo de homenagem também, uma espécie da própria 

escolha para os profissionais da Saúde, da Prefeitura, para os profissionais do 

transporte, do lixo, para os profissionais de toda a máquina da prefeitura, para 

que eles mesmos possam escolher os homenageados do ano com critério a 

ser estudado, pois isso daí traz uma força, traz um incentivo e uma 

homenagem justa que agente sabe que isso serve de estímulo para o nosso 

dia-a-dia. Gostaria apenas de ler uma mensagem aqui do Augusto Cury, 

justamente que fala da matéria-prima de vocês:„Filhos brilhantes, alunos 

fascinantes. Bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais. Filhos 

brilhantes vão muito mais longe, conhecem os capítulos mais importantes das 

suas vidas. Bons jovens se preparam para o sucesso. Jovens brilhantes se 

preparam para as derrotas. Eles sabem que a vida é um contrato de risco e 

que não há caminhos sem acidentes. Bons jovens têm sonhos ou disciplina. 

Jovens brilhantes têm sonhos e disciplina. Pois sonhos sem disciplina 

produzem pessoas frustradas, que nunca transformam seus sonhos em 

realidade, e disciplina sem sonhos produz servos, pessoas que executam 

ordens, que fazem tudo automaticamente e sem pensar. Bons alunos 

escondem certas intenções, mas alunos fascinantes são transparentes. Eles 

sabem que quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável 

consigo mesmo. Não querem, como alguns políticos, o sucesso a qualquer 

preço. Só querem o sucesso conquistado com suor, inteligência e 

transparência. Pois sabem que é melhor a verdade que dói do que a mentira 

que produz falso alívio. A grandeza de um ser humano não está no quanto ele 

sabe, mas no quanto ele tem consciência que não sabe. O destino não é 

frequentemente inevitável, mas uma questão de escolha. Quem faz escolha, 

escreve sua própria história, constrói seus próprios caminhos. Os sonhos não 

determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária 
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para tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhem com as estrelas para que 

vocês possam pisar pelo menos na Lua. Sonhem com a Lua para que vocês 

possam pisar pelo menos nos altos montes. Sonhem com os altos montes para 

que vocês possam ter dignidade quando atravessarem os vales das perdas e 

das frustrações. Bons alunos aprendem a matemática numérica, alunos 

fascinantes vão além, aprendem a matemática da emoção, que não tem conta 

exata e que rompe a regra da lógica. Nessa matemática, você só aprende a 

multiplicar quando aprende a dividir, só consegue ganhar quando aprende a 

perder, só consegue receber, quando aprende a se doar. Uma pessoa 

inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia vai além, aprende 

com os erros dos outros, pois é uma grande observadora. Procurem um grande 

amor na vida e cultivem-no. Pois, sem amor, a vida se torna um rio sem 

nascente, um mar sem ondas, uma história sem aventura! Mas, nunca 

esqueçam, em primeiro lugar tenham um caso de amor consigo mesmos.‟. A 

todos vocês, meu muito obrigado! Boas festas e umbom ano! [aplausos]”.O 

próximo Vereador a pronunciar-se é o Vereador Robério de Almeida 

Silva:“Excelentíssimo senhor Presidente! Boa noite, Mesa Diretiva, Nobres 

Pares, autoridades aqui presentes, senhor Prefeito Municipal Walter Tajiri, a 

Eliza Akemi, Primeira-Dama, Régis Akiri, Secretário de Governo, José Lineu, 

Secretário de Finanças, Jefferson de Oliveira, Diretor de Desenvolvimento, 

Leonardo de Oliveira, Secretário de Comunicação, Valdivino Ferreira, ex-

vereador do município de Biritiba Mirim, Miriam Chida, Secretária de Educação, 

Araci Nunes Camargo, Dirigente de Educação, Sargento Anderson, 

representante aqui da Polícia Militar do nosso município, Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, na realidade, né? O Secretário de Esportes presente 

também,o Isamu, obrigado, muito obrigado pela presença! Gostaria de 

estender os meus cumprimentos a todos presentes aqui e também não só 

àqueles que trabalham na pasta da Educação, mas também os familiares que 

veio prestigiar os homenageados,porque hoje aqui, na realidade, 

homenageado aqui são vocês: professores, que é o mesmo que educadores. E 

gostaria mesmo de parabenizar a cada um de vocês profissionais por tudo, 

pela paciência que têm com aluno, pela formação de cada um de vocês; tem lá 

os seus estudos, os seus desempenhos para formar o cidadão do bem, né, 

que, infelizmente, nem sempre vai pelo caminho que os professores querem 

que vão. Mas eu deixo aqui registrado aqui e parabenizo a cada um de vocês. 

Gostaria também de aproveitar a oportunidade aqui para desejar a todos e a 
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todas um feliz Natal e um prósperoano novo! E que Deus proteja a cada um de 

vocês, porque é uma profissão que eu, na minha concepção,desvalorizada. Eu 

acredito que os profissionais da educação tinham que ser muito mais 

valorizados, porque vocês realmente merecem. Então, se vocês estão para 

formar o cidadão de bem, então vocês precisariam ser mais remunerados, e 

tenho certeza que políticas públicas vai mudar e vai ser voltada para essa 

finalidade, uma boa remuneração, para que vocês... Não que vocês não façam, 

vocês fazem, mas vocês deveriam realmente ser melhor remuneradas, tá? 

Remuneradas e remunerados. Obrigado a todos pela atenção e fiquem com 

Deus! [aplausos]”.Terminados os pronunciamentos, o Presidente Lourival 

Bispo de Matos faz suas considerações finais: “Terminados os 

agradecimentos dos nobres pares, esse Vereador também quer agradecer. Em 

primeiro lugar, vou agradecer a todos os professores, educadores, toda a área 

da Educação, porque a pessoa educada, sabemos que, realmente, ele tem 

outro caminho de realmente aquele que não é educado. Então a gente tem 

acompanhado muitos lugares que realmente as pessoas de educação... Temos 

exemplos próximos da nossa cidade, quase a nosso lado. A educação que se 

recebe lá nessa cidade.E a gente fica feliz quando a gente vê numa cidade e 

ser tratado do modo que a gente é tratado; vamos citar Guararema. Então acho 

que hoje os professores, eu tenho certeza absoluta hoje, não é em vão tudo 

aquilo que eles ensinam às nossas crianças, vamos dizer, até adultos para que 

eles sejam educados para saber respeitar, para ser respeitado também. Acho 

que é uma das importâncias da educação é isso, é respeitar para ser 

respeitado. Então eu só tenho que agradecer realmente a todos os professores 

e educadores. E não poderia deixar de também de agradecer o senhor Prefeito 

pela presença, o senhor Sargento Anderson também, realmente, está sempre 

presente aqui no nosso município, dando a nossa segurança, e a gente só 

temos que agradecer. Eu só queria dizer uma palavra àqueles presentes de 

hoje que estão presentes e àqueles que não estão presentes: só quero desejar 

muita felicidade, com paz e amor neste Natal, neste ano novo, para com que 

nós cheguemos em 2019 com muita paz. A gente só hoje, a gente assiste a 

televisão, só é miséria. E acho que a gente... O nosso mundo parece que vão 

virando de cabeça para baixo, mas não vai, não; é o próprio povo que não sabe 

respeitar, essa que é a verdade. Não sabe respeitar o ser humano. O ser 

humano hoje está sendo pai com filho, filho com pai, as desordens que estão 

fazendo. Então acredito... É isso que, às vezes, eu fico observando com minha 
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esposa e nós, só é nós dois na minha casa, dois velhos, podemos dizer. Eu fiz 

74 anos agora, dia primeiro. Minha esposa faz agora dia 24, 76. Então eu tenho 

muito orgulho por isso aí, daquilo que meu pai me ensinou: da honestidade e 

saber respeitar as pessoas para ser respeitado. E meus avós dizia:„meus filhos, 

vocês vão ver. Mais à frente vocês vão ver filho matando pai,pai matando 

filho.‟. E é o que nós vemos hoje. Para mim, isso, eu olho hoje, já com a minha 

idade, eu fico observando, lembrando do que o meu avô dizianaquela época. 

Então é uma tristeza, acho que para todos nós que, quando liga a televisão, e 

que você vê lá: o pai matou o filho, o filho matou o pai. Isso é uma tristeza! 

Tenho certeza para todos os pais, para todas as mães. Então só quero desejar 

a Deus que, no coração de cada um, que Deus abençoe e que Deus muito, 

mas é muito mesmo, que leve ao caminho da casa de cada um de vocês,que 

Deus acompanhe até o seu lar. Muito obrigado para todos vocês [aplausos]! 

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

encerrada a presente Sessão Solene do dia 18 de dezembro 2018 e declaro 

encerrada a Sessão, e convidando também a todos para um coquetel aqui para 

todos nós, aqui na nossa sala de reuniões. Muito obrigado a todos! Está 

encerrada a Sessão.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 18 de dezembro de 2018.      
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