
ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA Xª LEGISLATURA DO 
MUNICÍPIO  DE  BIRITIBA  MIRIM  E  POSSE  DO  EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR  PREFEITO  MUNICIPAL,  VICE  PREFEITO  E  VEREADORES 
COM MANDATO DE 1º DE JANEIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 
2008.

Às dez horas do dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e cinco, 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, reuniram-se em Sessão 
Solene de Instalação,  os Senhores Vereadores eleitos para a Xª Legislatura (2005-
2008),  sob  a  Presidência  do  Sr.  FERNANDO HENRIQUE BOLANHO,  Vereador 
mais  votado,  o  qual  convidou  a  mim,  Vereador  CARLOS  ALBERTO  TAINO 
JUNIOR, para secretariar os trabalhos da Sessão. Declarando instalada a Sessão, o Sr. 
Presidente passou a compor a Mesa Diretiva convidando-o a tomarem assento, a Srª 
Lucimara  Aparecida  Pinto Pereira da  Silva – esposa  do Prefeito  eleito,  Srª.  Maria 
Dirce de Melo Gomes,  esposa do Vice-Prefeito eleito,  Ilmo.  Sr.  Tenente  Daniel  – 
representante do Comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, Ilmo. Sr. Juan Carlos 
Dans – representante do Deputado Federal Valter Barelli. Neste momento nomeio uma 
Comissão Especial composta pelos Srs. Vereadores Marcio Aparecido Cardoso e José 
Maria  de  Siqueira  Junior  para  introduzirem  no  Plenário  o  Senhor  ROBERTO 
PEREIRA  DA  SILVA  e  o  Senhor  JOAQUIM  RODRIGUES  GOMES, 
respectivamente, Prefeito Municipal e Vice-Prefeito eleitos para tomarem assento na 
Mesa Diretora. Em seguida, o Sr. Presidente convidou a todos que se postem de pé, 
para  juntos  entoarem  o  Hino  Nacional.  Após,  passou-se  à  posse  dos  Senhores 
Vereadores:  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  Érica  de  Queiroz,  Fernando  Henrique 
Bolanho, Jarbas Ezequiel de Aguiar, José Maria de Siqueira Junior, Marcelo Silveira 
Mistroni,  Marcio  Aparecido  Cardoso,  Reinaldo  Pereira  e  Wellington  Medeiros  de 
Assunção. Cada um deles apresentou seu Diploma de Vereador, expedido pela Justiça 
Eleitoral  e  sua  declaração  de  bens  a  qual  foi  registrada  no  livro  próprio,  junto  à 
Secretaria  ficando  ali  arquivada  para  todos  os  fins  de  direito,  além  de  prestar  o 
juramento  solene  de  bem  servir  o  Município  na  forma  e  termos  previstos  no 
Regimento Interno. Em ordem alfabética,  também assinaram o Termo de Posse no 
Livro  próprio  da  Secretaria  da  Câmara  Municipal,  sendo  todos  declarados  legal  e 
formalmente  empossados  no  respectivo  mandato  de  Vereador  com  duração  de 
01/01/2005  até  31/12/2008.  A  seguir,  o  Presidente  Senhor  Fernando  Henrique 
Bolanho,  passou  a  dar  posse  ao  Senhor  Prefeito  e  Vice-Prefeito  convidando-os  a 
apresentarem seus diplomas de Prefeito e Vice-Prefeito e suas declarações públicas de 
bens, no qual foi atendido assinando ambos no livro próprio da Câmara os respectivos 
e o Termo de Posse, após prestarem o solene compromisso regimental de bem servir o 
Município e a causa pública. Após o atendimento de todas as formalidades legais, o Sr. 
Presidente  FERNANDO  HENRIQUE  BOLANHO,  declarou  o  Sr.  ROBERTO 
PEREIRA  DA  SILVA,  legal  e  formalmente  empossado  no  cargo  de  Prefeito  do 
Município de Biritiba Mirim, e o Sr. JOAQUIM RODRIGUES GOMES, empossado 
no cargo de Vice-Prefeito. Em seguida passou-se à eleição da Mesa da Câmara e o Sr. 
Presidente  suspendeu  a  Sessão  por  alguns  minutos  para  que  as  chapas  fossem 
compostas. Retornando a Sessão, o Sr. Presidente comunica que foram apresentadas as 
seguintes  chapas:  “CHAPA 1” –  Presidente  MARCIO APARECIDO CARDOSO; 
Vice-Presidente  WELLINGTON  MEDEIROS  DE  ASSUNÇÃO;  1º  Secretário 
JARBAS  EZEQUIEL  DE  AGUIAR;  2º  Secretário  ÉRICA  DE  QUEIROZ. 
“CHAPA  2” –  Presidente  REINALDO  PEREIRA;  Vice-Presidente  CARLOS 
ALBERTO TAINO JUNIOR; 1º Secretário JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR; 



2º Secretário FERNANDO HENRIQUE BOLANHO. Após o registro das chapas, o 
Sr.  Presidente  esclareceu  que  o  voto  será  nominal  e  aberto,  conforme previsto  na 
Emenda  à  Lei  Orgânica  do  Município  nº  005/2001.Dirimidas  todas  e  quaisquer 
dúvidas, o Sr. Presidente deu início a votação, chamando nominalmente cada um dos 
Srs. Vereadores para declarar o seu voto: Wellington Medeiros de Assunção: Chapa 1; 
José Maria de Siqueira Junior: Chapa 2; Marcelo Silveira Mistroni: Chapa 1; Jarbas 
Ezequiel de Aguiar: Chapa 1; Érica de Queiroz: Chapa 1; Marcio Aparecido Cardoso: 
Chapa  1;  Reinaldo  Pereira: Chapa  2;  Carlos  Alberto  Taino  Junior: Chapa  2;  e 
Fernando Henrique Bolanho: Chapa 2. Terminado o processo de votação, colhidos os 
nove  votos,  deu-se  o  seguinte  resultado:  CHAPA 1  obteve  05  (cinco)  votos,  e  a 
CHAPA  2  obteve  04  (quatro)  votos,  sendo  declarados  eleitos  e  automaticamente 
empossados nos seus respectivos cargos,  para a Mesa Diretiva do ano de 2005, os 
Senhores  Vereadores:  Presidente  da  Câmara:  MARCIO  APARECIDO 
CARDOSO; Vice-Presidente: WELLINGTON MEDEIROS DE ASSUNÇÃO; 1º 
Secretário:  JARBAS  EZEQUIEL  DE  AGUIAR;  2º  Secretário:  ÉRICA  DE 
QUEIROZ. A seguir, o Vereador Fernando Henrique Bolanho que preside a Sessão 
Solene passa a palavra ao Presidente da Câmara eleito, Vereador Marcio Aparecido 
Cardoso,  que  toma  a  Tribuna  e  diz:  “Nobre  Vereadores,  Sr.  Prefeito,  Sr.  Vice-
Prefeito, munícipes presentes, um bom dia a todos. É com muito prazer que hoje estou 
novamente sendo empossado como Vereador nesta Casa e, com maior força iremos  
trabalhar juntos: Poder Legislativo, Poder Executivo e a população para o melhor de  
nosso  município.  Como Presidente  eleito  gostaria  de  agradecer  aos  membros  da  
chapa e ao Vereador Marcelo Silveira Mistroni pela votação e deixar bem clara uma 
coisa: a eleição para a Mesa Diretiva acabou hoje e amanhã é um outro dia, no qual  
vamos trabalhar juntos, com uma Câmara unida defendendo o interesse do município.  
Chapa 1 ou chapa 2, agora é uma única chapa, um grupo só, então não temos que  
ficar  discutindo  ou  brigando.  Estamos  juntos,  vamos  trabalhar  juntos,  a  Câmara  
como sempre está de portas abertas para receber opiniões, críticas e elogios. Muito  
obrigado e  bom dia a todos.”  Ao término das  considerações  feitas  pelo Vereador 
Marcio, o Sr. Presidente passa a palavra ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor 
Roberto  Pereira  da  Silva:  “Bom  dia  a  todos.  Quero  cumprimentar  os  Nobres  
Vereadores, aqueles que já são da outra gestão e aqueles que estão chegando agora.  
Cumprimento  também o  Tenente  da  Polícia  Militar  Daniel,  aqui  representando o  
Comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, o Sr. Juan, Assessor do Deputado  
Federal Valter Barelli, a Dona Dirce, esposa do meu Vice Sr. Joaquim, a Lucimara,  
minha esposa,  e  ainda meu Vice,  Sr.  Joaquim Gomes.  Sabemos da nossa luta no 
município e das dificuldades. Quero agradecer a todos aqui presentes, sabemos do  
momento que nós estamos passando e vimos agora a pouco a votação para a Mesa 
Diretiva da Câmara Municipal e como o Presidente eleito, Vereador Marcio falou: a  
eleição foi hoje, acabou. Acho que o importante é nós nos unirmos. Todos sabemos 
dos problemas do nosso município, das dificuldades financeiras, na área da saúde,  
enfim, em todas as áreas de nosso município. Nós tivemos agora mais uma pesquisa 
lançada há pouco no mês passado, onde Biritiba Mirim fica novamente em último 
lugar no Alto Tietê em renda ‘per capta’. É nossa culpa? Não. Nós sabemos das áreas  
mananciais que temos em nosso município, onde não podemos ter empresas e não  
podemos nem ter casas próprias do C.D.H.U. do Governo do Estado, onde sempre  
tentamos,  mas não conseguimos.  Então é  a  hora da gente  se  unir  e  tentar  trazer 
alguma coisa para o nosso município. Quero aproveitar o momento para agradecer a 
todos os eleitores do município,  todos que confiaram novamente no meu trabalho  
para a gente tentar fazer um município melhor.  Sabemos que falam que todos os  
prefeitos na primeira vez fazem alguma coisa, mas na segunda vez deixa a cidade de  



lado. Podem ter certeza de que vamos tentar fazer um trabalho melhor ainda do que  
já fizemos na primeira gestão, pois sabemos que a experiência vale muito, sabemos 
que nós trabalhamos em conjunto, como por exemplo, eu e meu vice, Sr. Joaquim, não 
temos ciúme um do outro.  O povo de Biritiba Mirim nos elegeu e acho que esse  
momento é nosso. Quero agradecer a todos por estarem aqui e desejar um Feliz Ano  
Novo e que 2005 seja melhor para nossa cidade e nosso país. Obrigado a todos.”  Em 
seguida,  com  a  palavra  o  Nobre  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior:  “Em 
primeiro lugar quero dar bom dia a todos e, em particular, pedir desculpas a Dona 
Lili,  pois  ela  me cumprimentou e eu não a vi,  e  logo após  me disseram. Minhas  
desculpas Dona Lili, eu não vi a senhora, me desculpe mesmo. Sr. Prefeito eleito, Sr.  
Vice Prefeito, Sr. Fernando Bolanho, parabéns pela sua votação, Vereadores Carlos  
Alberto, Wellington, Marcelo, Reinaldo, Marcio, Érica e Jarbas. Quero agradecer a  
presença do Tenente Daniel da Polícia Militar representando o Comandante do 17º  
Batalhão da Polícia Militar, da Primeira Dama Srª Lucimara, Dona Dirce esposa do  
Vice-Prefeito  Sr.  Joaquim,  representante  do  Deputado  Federal  Valter  Barelli,  Sr.  
Juan, as esposas e familiares de todos os Vereadores eleitos e a todos que estão aqui 
presentes prestigiando a posse dos Vereadores. É um trabalho difícil, muitas vezes 
não reconhecido, como o próprio Prefeito disse: o nosso município infelizmente tem 
poucos recursos porque nós estamos dentro de uma área de proteção ambiental. Bom 
para nós porque vivemos melhor com relação à natureza, em contrapartida, sofremos  
com a falta de empregos e de recursos.  Tenho certeza que o nosso Prefeito nesse  
segundo mandato vai procurar fazer muito mais do que fez no primeiro mandato,  
porque ele tem mais experiência e, eu tenho certeza que a Câmara Municipal estará  
sempre dando esse apoio. Eu, particularmente, Vereador do PMDB, quero aproveitar 
e  declarar  o meu apoio ao Prefeito  para que ele possa contar  comigo dentro do 
Legislativo  para  fazermos  um bom trabalho  para  o  nosso  município.  Aos  demais  
Pares, meus parabéns, esperamos fazer um belo mandato e que, Biritiba Mirim no 
final de 2008 nos agradeça pelo trabalho que nós tentaremos fazer. Obrigado a todos 
e um feliz 2005.” Dando  seguimento a presente Sessão Solene, o Senhor Presidente 
agradeceu e desejou um feliz 2005 a todos que hoje aqui compareceram.  Nada mais 
havendo,  declaro  encerrada  a  presente  Sessão  Solene  de  Posse  do  Prefeito,  Vice-
Prefeito e Vereadores eleitos na gestão 2005-2008. De tudo o que, para constar foi 
preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, a qual lida 
vai devidamente assinada.

FERNANDO HENRIQUE BOLANHO
Presidente 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Secretário
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