
ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 20 de dezembro de 2008, de entrega do “Título de 
Cidadão Biritibano” ao Ilustre senhor Deputado Estadual Estevam Galvão 
de Oliveira

Às onze horas do dia vinte de dezembro do ano de dois mil e oito, na sede da 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº. 125 
–  centro  desta  cidade  e  Município  de  Biritiba  Mirim,  Estado  de  São  Paulo, 
presentes os Senhores Vereadores em exercício nesta 10ª Legislatura, e que se 
reuniram no Plenário “Vereador João Suharo Makiyama”, para a realização da 
Sessão Solene, onde foram convidados todos os senhores Vereadores na Sessão 
Ordinária do dia 15 de dezembro de 2008. Assumiu a direção dos trabalhos, a 
Senhora Vereadora ERICA DE QUEIROZ, Presidente da Câmara que convidou 
a mim, Vereador  JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR,  2º Secretário, para os 
trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, a senhora Presidente 
solicitou  que  fosse  feita  à  chamada  nominal  dos  Senhores  Vereadores  para 
apuração  do  “quorum”  legal.   Feita  esta,  cotejando-se  a  chamada  com  as 
assinaturas  dos  presentes,  apostas  às  fls.  196  do  livro  nº.  IX de  Registro  de 
Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia o 
comparecimento da maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência 
dos  Nobres  Vereadores  Benedito  Donizete  de  Almeida,  Fernando  Henrique 
Bolanho  e  Marcelo  Silveira  Mistroni.  Havendo  quorum legal,  a  senhora 
Presidente,  invocando  a  proteção  de  Deus,  nos  termos  regimentais,  declarou 
aberta  a  presente  Sessão  Solene.  A  senhora  Presidente  solicita  ao  Vereador 
Carlos Alberto que faça adentrar ao Plenário o homenageado, senhor Estevam 
Galvão  de  Oliveira.  A  senhora  Presidente  convida  a  todos  a  ouvir  o  Hino 
Nacional. Após o Hino Nacional, a senhora Presidente solicita ao 2º Secretário, 
Vereador  Jarbas,  que  faça a  leitura  do Decreto  Legislativo nº.  002/2008,  que 
“Dispõe sobre a concessão do título de ‘Cidadão Biritibano’ ao Ilustre senhor 
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Estevam  Galvão  de  Oliveira,  e  dá  outras  providências.”,  bem  como  da 
justificativa da honraria. Após a leitura, a senhora Presidente solicita aos autores 
do  Decreto  Legislativo,  juntamente  com  ela,  Nobres  Vereadores  Wellington 
Medeiros  de  Assunção  e  Reinaldo  Pereira,  que  façam a  entrega  da  placa  do 
“Título  de  Cidadão  Biritibano”  ao  Ilustre  senhor  Estevam  Galvão  de 
Oliveira. Feita a entrega da homenagen, a senhora Presidente concede a palavra 
ao  homenageado,  o Ilustre  senhor Deputado Estadual  Estevam Galvão de 
Oliveira: “Jovem senhora Erica, Presidente desta Casa Legislativa, nossos bons  
amigos, Vereador Jarbas que está secretariando hoje esta Sessão Solene a qual  
me sinto bastante honrado, privilegiado em estar sendo homenageado. Quero  
cumprimentar  o  Vereador  Reinaldo  e  o  Vereador,  Prefeito  eleito  de  Biritiba  
Mirim, filho da Marilda e do Carlão, que é o ‘Inho’, conhecido assim, o Carlos  
Alberto Taino Junior. Hoje pela manhã eu estava contando às minhas assessoras  
um pouco da história de Biritiba, lá de trás, desse povo que ainda é muito jovem,  
mas o Zezé que era o avô do Inho, foi um político muito importante e de grande  
destaque. Eu me lembro muito bem que nós estávamos juntos  não é Marilda, foi  
no último comício que ele foi assassinado brutalmente e até hoje não se sabe  
nada,  mas  graças  a  Deus  temos  que  aceitar  porque  sempre  Ele  está  
providenciando alguma coisa boa para frente e hoje o ‘Inho’ está aí, com muita  
luta, com muito trabalho, e essa mãe dele é uma batalhadora, o pai dele Carlão  
também, mas com a mãe do Inho, eu sempre tive um carinho muito grande por  
ela, pois ela sempre teve um carinho muito grande por um irmão meu, muito  
mais do que comigo até, então, hoje para mim, é um dia especial.  Agradeço  
bastante o Wellington,  a Erica por terem realizado esta Sessão Solene nesta  
manhã, eles até estavam preocupados em fazer num dia a noite para fazermos  
uma festa grande, e eu disse ao Wellington que estava difícil neste período de  
final de ano e aí então eu pedi a ele que acertasse com a Erica e que fizéssemos  
num dia pela manhã, eles relutaram um pouco porque a idéia deles era fazer  
uma festa grande, mas isso não importa, o que realmente importa pra gente é a  
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quantidade de qualidade e, o que importa mesmo no meu caso, é que eu estou  
recebendo  esta  honraria.  Hoje  eu  posso  dizer  em  alto  e  bom  som:  eu  sou  
Cidadão Biritibano, e isso coloca nos meus ombros uma responsabilidade muito  
grande,  acho  que  tenho  ajudado  e  colaborado,  mas  me  coloca  sim  uma  
responsabilidade que vai me obrigar a trabalhar ainda muito mais por Biritiba.  
Quero cumprimentar também Erica,  com a sua licença,  os Vereadores lá de  
Suzano, o Lacerda, o Luiz Reis, o Nardinho, o Luiz Zaqueo e Rafa da Souzatur.  
Bom,  quero  agradecer  a todos  os  presentes,  o  José  Cury  Andere  Filho  meu  
amigo de longa data, sempre tive um grande respeito por ele e a recíproca eu sei  
que é verdadeira, pois ele tem uma amizade muito forte comigo e com a minha  
família,  com  as  minhas  filhas  e  é  também  tio  de  grandes  amigos  meus,  o  
Wellington  conhece,  todos  aqui  conhecem que  é  o  Jorge.  Hoje  nós  estamos  
vivendo um momento especial porque nós estamos nos aproximando do Natal  
que é a data mais importante que a gente comemora o nascimento de Jesus, pra  
quem é Cristão é uma data que é um momento de você fazer um retrospecto de  
vida, analisar o que fez o que não fez, o que você fez de bom, o que você não fez  
de  bom,  o que  você  pode corrigir  e  melhorar,  e  é  um momento  de  reflexão  
também sobre a nossa vida e a nossa fé, é um momento também de reforçar a  
nossa fé,  é  o  momento de agradecer  a Deus,  principalmente  pela  vida,  pela  
saúde e pelos nossos compromissos. Neste momento eu estou aqui, assim como  
tantos outros, nós recebemos presentes aqui e acolá e eu estou recebendo desta  
cidade, desta comunidade através das mãos do Wellington que foi o autor, da  
Érica e do Reinaldo que também assinaram, de todos os Vereadores que foram  
unânimes, eu estou recebendo o melhor presente neste ano. Como eu disse, eu já  
recebi outros presentes materiais, como panetone, champanhe, mas hoje estou  
recebendo aqui  o  reconhecimento  de  uma cidade,  o  reconhecimento  de  uma  
comunidade e um reconhecimento que eu não sei ainda se mereço, eu acho que  
naquilo que eu me dispus, naquilo que eu fui solicitado, eu já ajudei Biritiba no  
passado, agora, recentemente, tenho ajudado na construção do cemitério, com  
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verbas para aquele bairro Jardim Rosecler, vai sair uma verba para o hospital  
municipal, também para uma avenida no Bairro Cruz das Almas, mas ainda é  
pouco porque eu acho que ainda temos muito o que fazer. Hoje, como todos os  
municípios estão se renovando e aqui também, com novo espírito, nova alma,  
Prefeito,  Vice-Prefeito  novos,  muitos  Vereadores novos,  com disposição,  com  
vontade, e eu tenho certeza de que juntos, de mãos dadas, nós vamos fazer muito  
por essa gente, por esse povo, que é um povo bom e simples, mas é um povo  
arrojado, um povo determinado, é um povo generoso. Biritiba abriga um povo  
muito bom e eu tenho um carinho especial pela cidade e agora sim, muito mais  
porque eu tenho a obrigação, não apenas como cidadão, como deputado, mas  
tenho obrigação como Biritibano. Eu posso dizer em alto e bom som: eu sou o  
mais  novo  cidadão  Biritibano,  sou  o  mais  novo  que  existe,  até  em  Biritiba  
porque estou recebendo o título a dois minutos. Tenham a certeza Wellington,  
Erica, Reinaldo, Inho, Marilda, Carlão, Cury, senhoras e senhores presentes,  
que eu vou saber honrar e dignificar esse momento que nós estamos vivendo, é  
um momento até de aparência simples, mas é um momento revestido de toda a  
nobreza  pra  mim.  Eu  estou  muito  contente,  me  sinto  honrado,  me  sinto  
privilegiado e me sinto no dever e na obrigação de trabalhar muito por esse  
povo  e   por  essa  gente.  Sou  muito  agradecido  ao  Wellington,  a  Erica,  ao  
Reinaldo, enfim, a todos os Vereadores que votaram por unanimidade, porque se  
votaram  é  porque  entenderam  que  eu  era  merecedor,  porque  o  título  de  
cidadania é a mais alta honraria que uma cidade pode dar, pode outorgar a  
alguém e só se outorga em razão de relevantes serviços prestados. Acho que  
também nem prestei tantos serviços importantes e relevantes, mas me sinto no  
dever de aqui pra frente trabalhar ainda muito mais. Que Deus abençoe, muita  
luz e saúde pra todos nós, o resto nós temos que trabalhar porque Deus já nos  
deu a inteligência e competência,  agora sim, dando luz e saúde,  o resto nós  
temos que fazer sim. Muito obrigado a todos.” A senhora Presidente concede a 
palavra aos senhores que queiram utiliza-la. Com a palavra, o Nobre Vereador 
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Jarbas Ezequiel  de Aguiar:  “Boa noite a todos, senhora Presidente,  senhor  
Deputado. Pra nós de Biritiba é um orgulho ter o senhor como o mais novo  
cidadão, é merecido pelo que fez pela nossa cidade, foi o meu primeiro mandato  
como Vereador e pude ver que o senhor já ajudou muito a nossa cidade de  
Biritiba Mirim. É um orgulho muito grande para nós,  tenha a certeza, como  
representante  do  povo  de  Biritiba,  eu  agradeço  em  nome  de  todos  que  eu  
conheço que ficaram muito felizes pelo que o senhor já fez por nossa cidade.  
Desejo que o senhor tenha uma excelente continuidade de mandato e sempre  
olhe  por  nossa  cidade  porque  para  nós  é  um orgulho  muito  grande.  Muito  
obrigado.”  Com  a  palavra,  o  Nobre  Vereador  Wellington  Medeiros  de 
Assunção:  “Bom  dia  a  todos,  senhora  Presidente,  demais  Pares  e  senhor  
Deputado, o qual tenho a honra de ser seu amigo pessoal, graças a Deus. Como  
o professor Jarbas nos falou, pra gente, senhor Deputado, o senhor pode ter  
certeza que é uma grande honra tê-lo como cidadão Biritibano, pelo o que o  
senhor já  fez,  conforme relatado aqui  em sua biografia  e  pelo que eu tenho  
certeza  de  que  o  senhor  vai  proporcionar  muito  pelo  nosso  município,  pela  
pessoa humana que o senhor é,  não só como Deputado Estadual,  mas como  
cidadão, como pai de família, como chefe e liderança aqui da região. O senhor  
sabe das dificuldades da cidade, o senhor vem acompanhando Biritiba ao longo  
dos anos. Esperamos aí nesses próximos quatro anos rever todas as coisas que  
estão sendo feitas de errado aqui em Biritiba e curar nossa cidade do caos que  
hoje  se  encontra,  na  questão  da  saúde,  do  emprego  e  na  falta  do  
desenvolvimento humano mesmo. Esperamos que o senhor,  tenho certeza que  
mesmo sem pedir, o senhor sempre nos atendeu, quero aqui testemunhar isso,  
porque todas as vezes que eu lhe procurei, em Suzano, no gabinete, por telefone,  
em nome de Biritiba, o senhor sempre, de pronto esteve ali para intermediar,  
para  lutar,  trabalhar  e  liberar  emendas,  como  foi  o  caso  neste  ano.  Tenho  
certeza de que muitas outras coisas não foram feitas, até pela má administração  
do nosso gestor hoje, porque por várias e várias vezes nós o procuramos para  
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conversarmos e levarmos os problemas ao senhor, e por muitas vezes foi negado  
exatamente por questões políticas. É lamentável, mas esperamos que o próximo  
Prefeito, o ‘Inho’ junto com o senhor Cury possam mudar essa nossa realidade,  
e tenho certeza que com o braço amigo do senhor Estevam Galvão, meu amigo  
particular, vai estar sempre aposto para atender aos nossos pedidos. É isso que  
eu tenho a falar e agradeço ao senhor, de coração, por tudo que o senhor tem  
feito e pelo amigo leal que o senhor sempre foi comigo. Muito obrigado e bom  
dia.”  Com  a  palavra,  o  Nobre  Vereador  Reinaldo  Pereira:  “Senhora  
Presidente,  senhores  Vereadores  da  Mesa,  público  aqui  que  nos  assistem,  
autoridades de Suzano e principalmente o nosso mais novo cidadão de Biritiba  
Mirim, senhor Estevam Galvão,  que é uma honra enorme. Bem sabemos que  
dentro do Democratas, ele é o político mais querido, mais competente e mais  
leal  que  se  pode  dizer  dentro  dos  Democratas.  Biritiba  Mirim,  nas  últimas  
eleições para Deputado Estadual,  Federal  e Presidente,  nós tivemos diversos  
políticos que vieram aqui, obtiveram votos em nossa cidade, prometeram muito e  
nada fizeram. Porém, o Deputado Estevam Galvão, não posso também deixar de  
citar o nome do Bertaiolli  que também é o Partido Democratas, e que honraram  
plenamente  a  palavra  política,  e  nos  disseram que:  ‘nós  estamos  aqui,  nós  
viemos pedir o voto de vocês de Biritiba Mirim, mas nós não vamos dar nada  
pessoalmente  pra  ninguém,  vamos  trazer  benefícios  para  cidade  e  honrar  
plenamente  a  nossa  palavra’.  Isso  é  algo  muito  difícil  nos  dias  de  hoje,  a  
hombridade, a honestidade, a serenidade e a responsabilidade com o seu eleitor.  
Então, esse título de cidadão é uma honra, um orgulho gigantesco para toda a  
cidade de Biritiba Mirim. Pra mim que sou do partido, sou presidente do partido  
com a confiança dos demais colegas do Democratas, eu só posso dizer que tenho  
uma  honra  gigantesca  de  pertencer  a  esse  partido  por  ter  homens  que  
representam o partido de forma digna, descente e responsável. Para eu não me  
alongar mais, eu vou desejar a todos, principalmente à família do Deputado, um  
Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado.” Com a palavra, o Nobre 
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Vereador José Maria de Siqueira Junior: “Nobre Presidente, Nobres Colegas,  
senhoras e senhores aqui presentes, Nobre Deputado Estadual Estevam Galvão  
de Oliveira, antes de iniciar a minha fala, peço desculpas pelo meu atraso, tive  
um contratempo logo de manhã e cheguei atrasado, mas não poderia deixar de  
vir  a esta Sessão Solene para presenciar e homenagear essa pessoa que é o  
senhor Estevam Galvão de Oliveira. Um político que eu conheci quando iniciei a  
minha carreira política em 2001, pessoa que vem dentro da política regional a  
longos anos, com sinal de que ele realmente leva a sério tudo àquilo que faz, na  
sua  vida  pública  e  particular.  Tem uma amizade  com o  meu  pai  que  já  foi  
Vereador e Prefeito desta cidade, já tiveram mandatos na mesma época. Um  
homem que foi Prefeito de Suzano por diversas vezes, se elegeu deputado por  
diversas vezes,  é uma pessoa que merece o nosso respeito e merece a nossa  
gratidão. Eu estou indo para o meu terceiro mandato de Vereador e tenho a  
certeza absoluta que durante esses quatro anos que virão, nós teremos muito que  
agradecer ao Deputado Estadual Estevam Galvão. Tenho certeza absoluta que  
no  próximo  pleito  eleitoral  de  2010,  o  senhor  terá  sucesso,  tenho  certeza  
absoluta, pelo trabalho que o senhor desenvolve, pela liderança política que o  
senhor  é  na  região,  pelo  respeito  que  o  senhor  tem por  líderes  estaduais  e  
nacionais. Então Deputado, eu não poderia deixar de vir aqui hoje parabenizá-
lo e dizer ao senhor que, como novo cidadão Biritibano, o senhor merece todo o  
nosso respeito, toda a nossa gratidão e o senhor é muito bem vindo aqui, nos  
visite sempre. Parabéns a sua família por tê-lo ao lado sempre. Quero desejar a  
todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que este dia seja o início de uma  
relação ainda mais estreita entre Poder Executivo,  Legislativo Municipal  e o  
Deputado  Estevam  Galvão  de  Oliveira.  Meus  parabéns  Deputado.”  Com  a 
palavra, o  Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior:  “Bom dia senhora  
Presidente  desta  Casa,  Vereadora  Erica,  demais  Pares,  Vereador  Jarbas,  
Vereador Wellington parabenizo-o juntamente com o Vereador Reinaldo pela  
autoria do projeto, Vereador José Maria quero cumprimenta-lo como o único  
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Vereador reeleito da Casa e quero cumprimentar também meus familiares, meu  
querido  vice-prefeito  José  Cury,  os  Vereadores  de  Suzano,  meus  amigos  
presentes, o pessoal que me ajudou e me apoiou que estão presentes, Vereador  
Caetano,  Vereador  Valdivino,  Vereador  Julio,  enfim,  a  todos  presentes.  
Deputado, confesso que estou emocionado, um pouco nervoso, não me dou muito  
bem  com  microfone,  mas  vamos  lá.  Deputado,  é  uma  honra  muito  grande,  
Biritiba está em estado de graça. Quero contar uma história de que o Estevam  
sempre foi um pai para nós, porque quando a gente citar um nome querido como  
é do meu avô, me traz essa emoção. Desde o falecimento do meu avô, o Estevam,  
como também o saudoso Valdemar Costa Filho, sempre foi um pai para minha  
família, então, eu fico muito honrado. Lembro que na eleição de deputado, o  
Estevam me chamou e me perguntou: ‘Inho, o que acontece aí em Biritiba?’ e eu  
perguntei a ele o  porquê, e ele me disse: o que acontece que você não está com 
a gente.’ E me disse ainda: ‘pode ninguém em Biritiba trabalhar pra mim, mas  
nós  temos  uma  história  com  a  sua  família,  com  o  seu  avô  e  você  tem  que  
trabalhar pra mim’, e eu disse a ele: ‘Deputado, estamos juntos, com certeza.’  
Então, isso marca uma história que vem lá de trás, a mais de trinta anos e o meu  
avô hoje está em festa, porque um neto dele voltou e está neste dia prestigiando  
o senhor. Eu peço desculpas pela emoção e digo ao senhor que pode contar  
conosco, o senhor sabe disso, estaremos juntos novamente, como estive com o  
senhor  nesta  última  eleição,  Estevam Galvão  de  Oliveira  e  Valdemar  Costa  
Neto, estaremos com certeza juntos e sei que Biritiba vai ganhar muito com esse  
mandato  que  o  senhor  tem.  Infelizmente,  Suzano perdeu  muito,  mas  Biritiba  
ganhou muito mais, é uma perda lá e uma vitória aqui, porque o senhor poderá  
nos auxiliar,  nos guiar, nos conselhos,  na experiência de vida pública que o  
senhor tem. Pra nós é uma grande satisfação e eu volto a dizer que, parabenizo  
a todos e peço que nessa nova trajetória a ajuda de todos, os eleitos, os que  
infelizmente não puderam estar aqui, aos meus concorrentes, que o objetivo da  
eleição foi um só, foi tentar ter uma vitória com uma Biritiba melhor. Como o  
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Vereador  Wellington  falou,  tirar  da  má  administração,  do  que  foi  feito,  do  
empenho que é tentar conseguir um recurso e depois não ter uma obra decente,  
isso  nos  envergonha,  mas  que  a  realidade  de  Biritiba  vai  mudar,  eu  tenho  
certeza disso. Que nós possamos nos unir e enfrentar essa barreira que temos  
pela frente, e tenho certeza de que o Deputado Estevam Galvão não é apenas um  
deputado, ele é o deputado, porque desde quando eu me elegi,  no dia 05 de  
outubro, eu já comecei a contar com ele, ele foi o primeiro deputado pra quem  
eu liguei e marquei com sua assessoria e disse a ele que estava com dificuldade,  
que Biritiba encontra-se numa péssima situação, e ele me disse pra eu ver qual a  
prioridade, que iria me enviar logo no início do ano trezentos mil reais e me  
disse também que seria apenas o início de alguma coisa que Biritiba vai receber  
do deputado Estevam Galvão. No gabinete do deputado não tem frescura, não  
precisamos nem marcar com ele, sempre somos bem acolhidos e isso nos dá uma  
segurança muito grande para enfrentar essa dificuldade. Então, eu fico muito  
contente em ter tido a oportunidade de trabalhar com o senhor, de estarmos  
juntos novamente e de podermos contar com o senhor. Quero também agradecer  
a minha esposa que me atura todos os dias e também por ser a mãe dos meus  
filhos. Deixo o meu agradecimento a todos os funcionários da Câmara, a todas  
as pessoas da frente de trabalho do Governo do Estado que passaram por aqui,  
peço desculpas  por algo,  mas agradeço a todos  de coração porque nós nos  
tornamos uma família. Aos Vereadores, nós tivemos discussões, discórdias, mas  
sempre tentamos ver o melhor pela cidade. Acho que essa união vai ser muito  
importante, pois vocês são representantes de partidos e juntos poderemos buscar  
recursos que Biritiba sempre precisou. Senhor Deputado, para eu finalizar, eu  
desejo um bom Natal, um bom ano, muita saúde para o senhor e a sua família, a  
todos  que  o  acompanham,  e  peço  desculpas  novamente  pela  emoção,  pois  
quando  eu  falo  do  meu  avô,  me  dá  uma  emoção  grande.  Até  comentei  ao  
Vereador Reinaldo que falaria por último pra ver se eu tinha a coragem, mas  
acho que acabou sendo pior. Que Deus abençoe a todos, um bom Natal e um  
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bom  fim  de  ano.  Muito  obrigado  a  todos.”A  senhora  Presidente  concede  a 
palavra a algum convidado que queira utiliza-la. Com a palavra, o senhor vice-
Prefeito eleito, José Cury Andere Filho: “Boa tarde senhora Presidente, demais  
Vereadores, a todos presentes e ao Deputado Estadual Estevam Galvão.É um  
prazer muito grande para mim estar aqui neste momento, nesta honraria que  
Vossa Excelência recebe neste momento. Toda a população de Biritiba Mirim,  
todos os representantes da Casa, representantes do povo, foram unânimes nesta  
homenagem  merecida  de  Vossa  Excelência.  Não  poderia  deixar  de  
cumprimenta-lo pessoalmente porque eu conheço Vossa Excelência de longos  
anos, é amigo da minha família, de Mogi, de Suzano, dos meus tios, enfim, todo  
mundo adora o Estevam Galvão, nas reuniões que nós temos, sempre o Estevam  
está presente para receber a todos. Então, pra mim é uma honra muito grande e  
quero parabenizar aos Vereadores que homenagearam o mais Ilustre Biritibano.  
Parabéns  senhor  Deputado,  muitas  felicidades,  um  bom  ano  novo  e  muito  
obrigado.”  Não havendo mais nada a ser tratado, a senhora Presidente agradeceu 
a presença de todos os presentes e declarou encerrada a Sessão Solene e de tudo o 
que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara, a qual lida e 
achada conforme, vai devidamente assinada. 

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário
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