
 

ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 

2015, para entrega do Título de Cidadão Biritibano ao Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Doutor José Renato Nalini. 

 

Às dezenove horas do dia onze de novembro do ano de dois mil e quinze, no Centro de 

Convenções, situado à Rua Gildo Sevali, nº. 323, Centro, desta cidade e município de 

Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, presentes os Senhores Vereadores em exercício 

nesta 12ª Legislatura, que se reuniram para a realização da Sessão Solene para entrega 

do Título de Cidadão Biritibano ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Doutor José 

Renato Nalini, em que foram convocados na Sessão Ordinária do dia 09 de novembro 

de 2015. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA, convidou o Vereador MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 

para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. A senhora Mestra de 

Cerimônia Erika Milene Lemes Silva, Secretária da Comunicação Social da Prefeitura 

de Biritiba Mirim, convidou o Nobre Vereador Carlos de Araújo, Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto, Nobre Vereador José Rodrigues Lares, Nobre Vereador Jorge 

Mishima, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos e Nobre Vereador Walter Machado 

de Almeida, para comporem seu lugar à mesa. Registraram-se a presença de todos os 

Senhores Vereadores conforme as assinaturas apostas às fls. 35 do Livro nº. 13 de 

Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo 

“quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus Pai, Filho e 

Espírito Santo, nos termos regimentais, o Senhor Presidente declarou abertos os 

trabalhos da Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão Biritibano Excelentíssimo 

Senhor Desembargador José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo. Solicitou a Diretora de Secretaria da Câmara Municipal, senhora Vanderli 

da Penha Barbosa para recebesse Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que possa compor a mesa. Convidou o Vice-Prefeito, Senhor 



 

José Cury Andere Filho, para compor a mesa. Solicitou ao Nobre Vereador José Pereira 

da Silva Neto para receber o homenageado da noite, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador José Renato Nalini, para compor a mesa. Todos se colocaram em 

posição de respeito ao Hino Nacional Brasileiro. O Senhor Presidente convidou o 

Vereador Valdivino Ferreira Dos Santos, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da 

Mesa Diretora, juntamente com os demais Vereadores. Com a palavra, Senhor 

Presidente, “quero aproveitar e fazer menção de todos aqueles que estão presentes esta 

noite, homenageando este momento. Quero saudar aqui o Vice-Prefeito, José Cury 

Andre Filho, quero saudar aqui todos os Vereadores desta Casa de Leis de Biritiba 

Mirim, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, José Rodrigues Lares, Lourival, 

Valdivino, Nobre Vereador Marcelo, Vereadora Adriana, Vereador Jorge Mishima, 

Vereador Carlos de Araújo, a todos os nossos colegas do Legislativo, quero saudar 

também aqui o Tenente Coronel Paulo Balthazar Junior, muito obrigado pela presença, 

Jonathan Sampaio, representante da OAB de Mogi das Cruzes; senhor Carlos Pimenta, 

proprietário do Parque Aquático Vale Encantado de Biritiba Mirim; senhor Bruno 

Miano, do Fórum de Mogi das Cruzes, Juiz Diretor, obrigado pela presença; senhor 

Vitor Fernandez Moreira, da Associação dos Oficiais, Praças e Pensionistas da PM de 

São Paulo; senhor Washington Luiz Gonçalves Pestana, Chefe da Assessoria da Policia 

Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, muito obrigado pela presença; 

senhor Aristides Florindo de Faria Filho, Presidente da Associação dos Oficiais AOPP; 

Sidney Antonio de Moraes, Diretor Presidente do Grupo Mogi News, representando 

aqui os jornalistas da nossa região; quero saudar também Paulo Sérgio de Assis Rocha, 

Diretor Municipal da Guarda Patrimonial; Márcio Rosa e Valéria Mariano do Jornal do 

Povão, está conosco aqui também, sempre presente nos eventos da cidade; Takeshi 

Milton Ongawa, do Centro Espírita Fraternidade de Luz; Maria do Carmo, 

coordenadora da Fukiko e Kobayashi; Eugenio Morais Junior, substituto do Cartório, 

senhor Eugenio que está aqui representando o Cartório de Biritiba Mirim; Fabiane 

Queiroz Brathel Dotore, a Tabeliã também do nosso Cartório,  muito obrigado pela 

presença; Geraldo Camargo da SABESP, o encarregado chefe, é o dono da água de 

Biritiba Mirim, senhor Geraldo; Celso Garcia, Vice-Presidente do Aéreo Clube está 



 

também presente; Antonio Carlos Mira, advogado; Beatriz Teodoro, do Instituto 

Reviver, representando os idosos daqui, faz um execelente trabalho para o município, 

obrigado dona Bia pela presença; Rafael Moraes do Jornal Acontece, também fazendo a 

cobertura do evento; Vagner Ribeiro, da Prefeitura de Madureira; senhor Benedito 

Rafael da Silva, Prefeito de Salesópolis está conosco também, muito obrigado Rafael, 

pela presença; Carlos Alberto Taino Junior, nosso Prefeito Municipal da cidade de 

Biritiba Mirim, e em especial, aquele que recebe o Título de Cidadão Biritibano nesta 

noite, o Senhor Desembargador Doutor José Renato Nalini, muito obrigado, Senhor 

Desembargador, pela sua presença neste momento tão especial”. O Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário a leitura da inscrição inserida no diploma do 

homenageado, “A Câmara Municipal de Biritiba Mirim do Estado de São Paulo, de 

acordo com o Decreto Legislativo Nº 005/2015, de autoria do Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo, concede ao Senhor José Renato Nalini, o Título de  "Cidadão 

Biritibano", em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município de 

Biritiba Mirim. Biritiba Mirim, 11 de novembro de 2015. Fábio Faquim de Oliveira, 

Presidente. Vereadores, Adriana Rufo Freitas, Carlos de Araújo, Donizeti Assis de 

Siqueira, Jorge Mishima, José Pereira da Silva Neto, José Rodrigues Lares, Lourival 

Bispo de Matos, Valdivino Ferreira dos Santos e Walter Machado”. O Senhor 

Presidente solicitou a Mestra de Cerimônia para que lesse a biografia do homenageado. 

Após a leitura da biografia do homenageado, o Presidente solicitou ao Nobre Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo e convidou o Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que fizessem a entrega da placa de Título de Cidadão Biritibano ao 

homenageado. O Senhor Presidente solicitou ao Nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, autor do Projeto de Lei, que fizesse o uso da palavra, em nome da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo, “boa noite a todos, laurear uma personalidade do vulto, Presidente do 

Tribunal de Justiça, é uma honra para qualquer Vereador, político. Uma pessoa que tem 

mais de cem títulos de cidadão já, para a gente, para mim, na verdade, eu sou agraciado, 

e eu soube e me sinto muito feliz por essa honra. Quero agradecer aqui ao Aristides 

Florindo, tem sido parceiro que a gente tem em Mogi das Cruzes, auxiliar da gente aqui. 



 

A toda Polícia Militar do Estado de São Paulo, que aqui, viu Florindo, como já falei 

ontem, a polícia tem feito um excelente trabalho aqui, juntamente com a polícia civil. 

Gostaria de falar o porquê, apenas aos cidadãos de Biritiba e a todos que aqui estão 

presentes, de outras regiões, o porquê desse Título ao homenageado. A gente quando 

está na política, chega um tempo que a gente se vê numa encruzilhada. E hoje, a política 

como ela está, a gente tem como nos livros de infância, aqueles livros que vinham 

cartilhas de siga o modelo para você responder, e hoje os modelos nossos não são bons. 

Os modelos de cima, quando eles não fazem o dever de casa, os de baixo se sentem a 

vontade. Então gente, nas instituições que a gente tem representantes que hoje, fazem o 

que fazem, a política como ela é conduzida, a consciência de uma pessoa que tem, e de 

às vezes ainda falar dos ritos, dos processos legais, do Estado que se faz presente, tanto 

com uma tutela imensa, tanto na esfera jurídica, na esfera institucional do Estado, 

Estado tem que dar as coisas para o cidadão, são sinais anacrônicos de uma doença, o 

povo está doente, a sociedade está doente. Hoje nós, brasileiros, temos uma mentalidade 

dependente do Estado. O Estado é forte quando as instituições são fortes, e não quando 

a Prefeitura e quando o Governo é o provedor. Quando as instituições, igrejas, escolas e 

hospitais, são boas, o povo é mais inteligente, e aí sim o povo está bem. Quando passa, 

toda e qualquer questão litígio tem que entrar na justiça, a justiça tem que tutelar é 

porque algo não está bom. Qualquer problema de muro que a gente tem, de vizinho, a 

gente vai se acautelar na justiça é porque a gente realmente está doente. Então nós 

deveremos assumir nossa responsabilidade. Como eu li numa entrevista do Conjur, e 

que, cada vez que a gente vai lendo mais sobre a obra do homenageado, a gente via 

ficando mais fã. Então estou aqui Excelência, a gente vai se apaixonando e vai fazendo 

gosto com que a gente continue na política, por causa de pessoas como o senhor. Quero 

dizer o seguinte, que em uma entrevista você vê que toda vez que você tem um 

problema, você procura a justiça, é porque você não tem condições de apaziguar, já tem 

o sentido de brigar. E todas as pessoas que Biritiba Mirim não tem um fórum, não tem 

um juiz, não tem um promotor, aqui, presente com a gente, mas está na Comarca, que 

nós somos abrangidos, eles falam “Marcelo, você precisa lutar, vocês, os Vereadores, o 

Prefeito, para trazer a justiça para cá”, e eu falo não, gente. Nós temos que aliviar, 



 

temos que viver em paz, idílios pequenos tem que ser amenizados, temos que ter mais 

paciência, temos que fazer mais acordos, não temos mais. Garanto que aqui um juiz está 

presente, senhor Minuano, os nossos promotores, não agüentam mais, estão 

sobrecarregados. Doutor Nalini possui hoje mais de cem milhões de processos. Vinte e 

cinco por cento só do Estado de São Paulo. Nós que estamos pagando a conta. 

Presidente está deixando, se aposentando, e ano que vem, como é que vai fechar as 

contas do judiciário? Preocupadíssimo. Quantos juízes tem, promotores? Então é sério 

gente, nós temos que ter uma mente mais apaziguadora. Não quero fórum, não quero 

juiz, a não ser que seja para passear em Biritiba, pois temos um povo bom, povo manso, 

pacífico, e que assim continuemos. E aos nosso advogados que levam as causas em 

Mogi, continuem levando lá, e que sejam melhores, reabram vagas de reconciliação, que 

a gente tem uma mente mais de reconciliação. Besteira eu falar isso, porque o povo de 

Biritiba é assim. Então gente, agradeço as pessoas do povo, que fiz questão de convidar,  

que estão aqui hoje, meus amigos de futebol, da cidade, pessoas simples e comum, 

porque é muito fácil honrar e justificar um Título para o Senhor José Renato Nalini, 

nosso desembargador, e muito mais fácil e prazeroso uma pessoa como ele. O senhor é 

um exemplo, e virou fã assim como Adam Smith e outras pessoas que eu admiro, muito 

obrigado”. Com a palavra, Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, “boa noite a 

todos e a todas, quero ser breve em minhas palavras, pois, tem uma pessoa muito 

especial para falar no dia de hoje. Cumprimentar o nosso Vereador Presidente da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Fábio Faquim de Oliveira, cumprimentar o Fábio 

pelo trabalho realizado, que está sendo realizado na Câmara, em nome do Fábio peço 

licença para cumprimentar nossos amigos aqui, Vereadores, que sem a Câmara 

Municipal não poderíamos ter esse trabalho que vem sendo realizado na nossa cidade. 

Então, a Câmara faz parte de toda a história do nosso trabalho e eu faço questão de 

agradecer a cada um de vocês, senhores e senhoras. Queria cumprimentar nosso 

Desembargador, Doutor José Renato Nalini, muito obrigado pela presença do senhor, a 

gente fica muito agradecido e muito honrado. Depois eu falo um pouco mais. 

Cumprimentar o nosso Vice-Prefeito, José Cury Andere Filho, cumprimentar nosso 

Prefeito da cidade de Salesópolis, nosso amigo Rafael, obrigado viu Rafael, pela sua 



 

presença. Cumprimentar o Tenente Coronel, Doutor Paulo Balthazar Junior. 

Cumprimentar o Coronel Washington, prestando assessoria militar, muito obrigado pela 

presença. Cumprimentar o Doutor Antonio Carlos Mira, advogado, Doutor Alessandro, 

nosso advogado aqui também de Biritiba Mirim. Cumprimentar o representando da 

OAB, Jonathan Sampaio. Cumprimentar, em nome do comércio, pedir licença, 

cumprimentar o Carlos Pimenta, um abraço a todos os comerciantes presentes aqui na 

cidade, muito obrigado. Cumprimentar o Juiz Diretor Bruno, do Fórum de Mogi das 

Cruzes, muito obrigado. Cumprimentar também, do Conselho Fiscal, Vitor Fernandez 

Moreira, da Associação dos Oficiais. Cumprimentar Coronel Washington Luiz 

Gonçalves Pestana, Chefe da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. Aristides de Faria Filho, Presidente da Associação dos Oficiais. 

Cumprimentar o nosso amigo Sidney Antonio de Moraes, do grupo Mogi News, 

obrigado Sidney pela presença, muito honrado também. Cumprimentar também 

Salesópolis, o Jornal do Povão, Editor Chefe Márcio Rosa. Cumprimentar do Jornal 

Acontece, o Rafael Moraes. Cumprimentar também o Jornal o Drone, nosso amigo 

Toninho. Enfim, cumprimentar todos que estão aqui, minha esposa, meu pai, minha 

mãe, minha família aqui, nossos amigos, em plena terça-feira aqui nos prestigiando, 

prestigiar esta noite muito feliz em que Biritiba Mirim adquire seu mais novo filho, 

cumprimentar os nossos Secretários, aos funcionários, e em nome de nossos amigos, 

queria pedir licença também ao meu amigo Andrieli que está aqui presente, 

cumprimentar todos os amigos e amigas. Biritiba Mirim hoje, nesta noite, muito feliz, 

dizer que estamos no rumo certo, cumprimentar a Câmara Municipal pela brilhante 

ideia em reconhecer o trabalho de uma pessoa que trabalha, como aqui o Marcelo falou, 

não quero me estender, ao histórico de vida também, do nosso Desembargador que 

nasceu em Jundiaí, faz parte da Academia Paulista de Letras desde dois mil e três, 

também faz parte de importantes Conselhos como a SOS Mata Atlântica, e Biritiba 

Mirim é uma cidade de natureza brilhante, e sua presença em nossa cidade prova que 

estamos na reta do coração. Participa também o Conselho da Fundação Inovar, enfim, 

ser Biritibano agora lhe traz mais perto da nossa cidade e de nossa gente. Então senhor 

Desembargador José Renato, meu muito obrigado por essa noite, obrigado pela pessoa, 



 

pelo trabalho que o senhor tem feito frente a justiça, Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, a gente fica muito honrado e agradecido. Muito obrigado e que Deus 

abençoe a todos”. Com a palavra, Senhor Desembargador Doutor José Renato Nalini, 

“muito boa noite a todos. Boa noite. Queria saudar o Presidente da Câmara, Vereador 

Fábio Faquim de Oliveira, agradecer a acolhida, muito amável, muito fraterna. 

Agradecer primeiramente ao Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que foi o 

autor do Projeto, esta generosa iniciativa de me conferir a cidadania biritibana. Biritiba 

Mirim é uma cidade privilegiada porque faz parte de uma zona de proteção daquilo que 

é o líquido mais precioso que nós temos, não é o petróleo o líquido mais precioso, é a 

água. E queria agradecer os Vereadores que o acompanharam neste Projeto, Adriana 

Rufo Freitas, Carlos de Araújo, Jorge Mishima, José Pereira da Silva Neto, José 

Rodrigues Lares, Lourival Bispo de Matos, Valdivino Ferreira dos Santos, todos 

aqueles que acompanharam o Vereador Marcelo. Queria agradecer e saudar o Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, também pelas palavras, saudar ao mesmo tempo sua 

esposa, Primeira Dama Roberta, e seus pais dona Marilda e senhor Carlos Alberto 

Taino, dona Marilda já me obsequiou com uma obra de arte bonita e já fiquei 

encantando, com o pouco tempo que ela me contou da história da vida dela, é uma vida 

muito bonita. Queria saudar o Vice-Prefeito José Cury Andere Filho, saudar meu 

querido amigo, Juiz Bruno Machado Miano, Diretor do Fórum da Comarca de Mogi das 

Cruzes, é um oco que está fazendo um trabalho fabuloso, muito amado por toda Mogi e 

por toda região, e com tanta razão, pois ele tem excelsas qualidades, de muito orgulho, e 

tem um juízo aqui na região, que na verdade o Diretor do Fórum representa o Presidente 

do Tribunal, alguém com o valor e a qualidade do Doutor Bruno Miano. Queria 

agradecer do Prefeito Benedito Rafael da Silva, Prefeito da minha cidade de 

Salesópolis, já estive lá e recebendo o Título também, muito emocionado na 

homenagem ao Patrônomo, que foi um grande amigo meu, o Juiz Mecias José de Melo 

Souza. Saudar o Coronel PM Washington Luiz Gonçalves Pestana, que é o Chefe da 

Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, responsável 

pela segurança de todas as pessoas que freqüentam os fóruns, as unidades judiciais, e 

que a semana passada deu uma grande alegria ao Tribunal de Justiça, porque ganhou o 



 

prêmio Mario Covas, com a melhor proposta de um Projeto de exame da 

vulnerabilidade dos edifícios, foi o projeto premiado, porque além de representar um 

reforço da segurança, significa uma economia considerável nesses tempos de carestia e 

de orçamento restrito. Queria saudar o Tenente Coronel Paulo Balthazar Junior, que é 

Sub-chefe da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça. Doutor Jonathan 

Contiere Sampaio, que representa a subsecção de Mogi das Cruzes da OAB. Doutora 

Fabiane Queiroz Brathel Dotore, tabeliã no município de Biritiba Mirim, demais 

pessoas, convidados, todos aqueles que prestigiam esta noite. Estou muito honrado ao 

me tornar cidadão biritibano, pois até a origem etimológica deste município é uma 

origem sedutora. “Biri”, flor que nasce em abundância na região do Alto Tietê, 

principalmente em terrenos alagados. “Tiba”, na linguagem Tupi Guarani, significa 

“muito”, Mirim “pequeno”. Então a origem Tupi Guarani de Biritiba Mirim significa 

“Pequeno lugar onde nascem muitos Biris”. Os Biris, essas flores, nós podemos dizer 

que são as pessoas que conseguem se pacificar, se harmonizar, resolver as 

questiúnculas, aquelas questões menores, sem necessidade da intervenção de um 

instrumento sofisticado, desdenhoso, complexo, por isso mesmo lento, chamado justiça. 

A justiça ela precisa ser reservada para as grandes questões, mas nós temos que resgatar 

aquela nossa iniciativa de procurar a pessoa com a qual temos uma diferença e 

conversar francamente. Os advogados podem auxiliar nisso, porque o advogado é o 

profissional essencial na administração da justiça. Mas a administração da justiça não 

significa ingressar em juízo. Nós temos um equipamento muito complexo, muito 

dificultoso, para um Nação que necessita de tantos outros benefícios. Justiça é 

importante, é. Mas não é menos importante a moradia, a educação, o transporte, a infra-

estrutura, a saúde, e quando nós injetamos recursos no equipamento judiciário, ao 

mesmo tempo em que nós estamos tirando recursos de outros setores, nós estamos 

treinando a população a não saber mais conversar, a não saber dialogar, a esperar que 

tudo seja resolvido por um Juiz, que esta hoje no Estado de São Paulo, as voltas com 

vinte e seis milhões de processos. Nós temos mais de um quarto dos processos do 

Brasil, correndo pela justiça estadual. Não temos um quarto da populçã brasileir,a mas 

temos um quarto dos processos. Para exemplificar, as execuções fiscais que são a 



 

cobrança da dívida ativa dos Municípios, do Estado e da União, cada execução fiscal 

custa ao povo de São Paulo, mil e oitocentos reais, só para tramitar. O que significa que 

se nós tivermos execuções fiscais inferiores a esse valor, nós estamos jogando dinheiro 

do povo fora.  Dinheiro que poderia ser aplicado em vacina, em moradia, em educação, 

em infra-estrutura, em saneamento, e em uma série de benefícios que o povo não pode 

passar sem, não pode abrir mão. Enquanto que, fazer acordo, fazer conciliação, procurar 

o adverso, conversar, não só poupa recursos, como vai ensinando a população a assumir 

o seu aspecto cidadão. E quando nós formos efetivamente cidadãos, nós não vamos 

permitir que façam com a República aquilo que fizeram. Porque uma sociedade atenta, 

uma sociedade bem madura, sensata, teria tido condições de fiscalizar, e não permitir 

que houvessem tantos mal feitos. Então não é só para aliviar a justiça que se faz essa 

pregação de uma disseminação de uma composição consensual de conflitos, ou seja, as 

encrencas, as controvérsias, os desentendimentos, os ressentimentos, não precisam virar 

processos, não precisam. Podem ser resolvidos de outra forma, e isso é muito mais 

efetivo e devolve à cidadania e sua autonomia, cada um passa a ser dono de seu destino, 

assume responsabilidades, porque nós estamos numa República em que só há direitos, 

todos pedem direitos, todos acham que é Governo que tem que resolver todos os 

problemas, mesmo àqueles que poderiam ser enfrentados com um pouco de boa 

vontade, de sacrifício, de esforço, de trabalho, de devotamento. Então estou muito 

contente com este Título, sei que não mereço, eu pessoalmente não tenho méritos, mas o 

Tribunal de Justiça tem. O Tribunal de Justiça vai completar cento e cinqüenta anos. Há 

cento e cinqüenta anos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está tentando 

oferecer ao povo paulista e aquele povo que escolheu São Paulo para morar, o melhor 

possível em termos de justiça humano. A justiça humana é falível, é sim. É feita por 

homens, é feito por pessoas, não é perfeita. Uma justiça que pode errar e erra muito, e 

pior ainda ela demora demais, porque nós temos quatro instâncias. Processo começa lá 

com o Doutor Bruno, passa pelo Tribunal de Justiça, pode chegar ao Superior Tribunal 

de Justiça, e depois ainda, com um pouco de esforço, pode chegar ao Supremo Tribunal 

Federal. Nós temos quatro instâncias e mais de cinqüenta recursos. Nesse percurso, 

cinqüenta oportunidades do magistrado decidir a mesma coisa que já decidiu. Então os 



 

processos tendem há demorar vinte anos. E no curso do processo, a pessoa morre, ou o 

advogado morre, então não valeu a pena brigar em juízo, quando você pode resolver sua 

questão diretamente. Eu já visitei Biritiba Mirim, quando Corregedor Geral da Justiça, 

porque desde vinte e oito e de março de mil novecentos e vinte e cinco, aqui funciona 

um Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos. É um Cartório que eu 

considero o mais democrático, porque todos nós dependemos desses assentos. Do 

assento do nascimento, do assento de casamento, do assento de óbito, da morte. Emtão é 

o mais democrático dentro do chamado Cartórios Extras Judiciais. E essa simpática 

cidade, cujo padroeiro é São Benedito, eu tenho uma devoção muito especial por São 

Benedito, pois minha mãe se chamava Benedita, situa-se numa das mais belas regiões 

paulistas. Estou muito feliz por receber um Título de Cidadania, o maior prêmio que um 

Município pode oferecer a um forasteiro. Porque quando a casa do povo, que é a caixa 

de ressonância das aspirações populares, chama alguém de fora e fala “você é um dos 

nossos”, está falando “você é conterrâneo, você não é mais alguém estranho, você pode 

ser um semelhante, pode ser um igual, talvez até  um irmão”. Então, agradeço muito ao 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, autor desta bondade, esta iniciativa que 

resultou na concessão do título, também ao Presidente Fábio Faquim de Oliveira, a 

todos os Vereadores. Grato ao Prefeito Carlos Alberto Taino Junior pela acolhida, e a 

todos aqueles que tornam possível esta homenagem que recebo, em nome do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, não do seu transitório Presidente que agora vai 

encerrar a sua gestão, o seu mandato e também a sua carreira na magistratura. E eu 

como Cidadão Biritibano, eu poderia então cantar com legitimidade, e com justificado 

orgulho, o Hino Municipal, letra do Professor Eolo Pomposo, e música da Professora 

Margarida Maria de Paula Ventura, que fala “Tú és a Rainha do Ipê, dos morros do Alto 

Tietê. Terras e ares, cidade e campo. Tudo harmonia, condão e amor”. Muito 

obrigado!”. Com a palavra, Senhor Presidente, quero agradecer a presença do Vereador 

Nei que também está conosco, pelas palavras também do Desembargador, quero saudar 

o senhor Tomita representando todos os comerciantes da cidade, Pastor Aroldo também 

representando todos os pastores de Biritiba Mirim, quero encerrar a Sessão e dizer, nós 

devemos dar honra a quem merece honra, Desembargador José Renato Nalini com toda 



 

a certeza, pelo seu trabalho e suas atribuições, pela demanda, pela responsabilidade que 

está sobre os seus ombros, tem exercido com grande excelência o seu trabalho. Eu 

entendo também que o tempo e a oportunidade pertencem a todos. O Presidente do 

Tribunal de Justiça soube aproveitar o tempo e soube aproveitar as oportunidades que 

estavam diante de Vossa Excelência, e se Vossa Excelência chegou até onde chegou 

neste exato momento, incumbido de tantas responsabilidades, também de tantos 

prestígios e reconhecimentos de todos, soube aproveitar o tempo e a oportunidade. É 

com grande alegria que a Câmara Municipal de Biritiba Mirim entrega a Vossa 

Excelência esse Título de Cidadão Biritibano, o mais novo filho de Biritiba Mirim, e 

nós somos gratos pela oportunidade de tê-lo presente aqui na nossa cidade. Em nome da 

Câmara Municipal nós damos aqui nosso agradecimento ao senhor, e eu quero 

agradecer também a presença de todos que se retiraram de seus lares, das suas 

atribuições, para prestigiar junto a Câmara Municipal esse Título de Cidadão Biritibano 

ao Senhor Desembargador José Renato Nalini”. Não havendo mais nada a ser tratado, o 

Senhor Presidente declara encerrada a presente sessão. De tudo o que, para constar foi 

preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e achada conforme, 

vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 11 de novembro de 2015.  
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