
 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA XIIIª LEGISLATURA DO 

MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM E POSSE DO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO E VEREADORES COM 

MANDATO DE 1º DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.  

 

Às dez horas do primeiro dia 1º do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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 XIIIª 

Legislatura (2017-2020), sob a Presidência do senhor LUIS CARLOS DOS PASSOS, 

vereador mais votado, a qual convidou o vereador JOSÉ RODRIGUES LARES, para 

secretariar os trabalhos da Sessão. Declarada instalada a Sessão, o senhor Presidente 

passou a compor a Mesa Diretiva, convidando as autoridades a tomarem assento, 

Delegado de Polícia de Mogi das Cruzes Dr. César Donizete Benedicto, Secretário de 

Turismo do Estado de São Paulo Romildo Campello, Pablo Monteiro representante do 

Deputado Estadual Marcos Damásio, Padre da Paróquia Santa Luzia de Biritiba Mirim 

André Luiz de Sousa. O Senhor Presidente agradeceu a presença do senhor Geraldo 

Camargo Junior, encarregado da Sabesp de Biritiba Mirim, do senhor representante do 

Deputado Federal Roberto Lucena, e do senhor ex vice-Prefeito José Cury Andere 

Filho. Convidou os senhores vereadores eleitos e diplomados para adentrarem ao 

plenário: Eduardo Melo, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues 

Lares, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de 

Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Junior, Robério de Almeida 

Silva, Sérgio de Paula Franco e Walter Machado de Almeida. Nomeou uma Comissão 

Especial composta pelos senhores vereadores Paulo Rogério dos Santos e Sérgio de 

Paula Franco para introduzirem no Plenário o senhor Jarbas Ezequiel De Aguiar e o 

Senhor Walter Tajiri, respectivamente, Prefeito Municipal e Vice-Prefeito eleitos para 

tomarem assento na Mesa Diretora. Em seguida, o senhor Presidente convidou a todos 

que se postem de pé, para juntos entoarem o Hino Nacional. Após, passou-se à posse 

dos senhores vereadores: Eduardo Melo, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, José 



 

Rodrigues Lares, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo 

Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Junior, Robério 

de Almeida Silva, Sérgio de Paula Franco, Walter Machado de Almeida e Luis Carlos 

dos Passos. Cada um deles apresentou seu Diploma de Vereador, expedido pela Justiça 

Eleitoral e sua declaração de bens que se encontram junto à Secretaria ficando ali 

arquivados 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 01/01/2017 até 31/12/2020. Convidou 

o Pe. Edinei da Paróquia São Benedito para comparecer ao Plenário. A seguir, 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, assinando 

ambos no livro próprio da Câmara os respectivos Termos 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, declarou o senhor JARBAS EZEQUIEL 

DE AGUIAR, legal e formalmente empossado no cargo de Prefeito do Município de 

Biritiba Mirim, e o senhor WALTER TAJIRI, empossado no cargo de Vice-Prefeito, 

para o mandato de 2017 a 2020. O senhor Presidente Vereador Luis Carlos dos Passos 

concedeu o uso da palavra aos vereadores que queiram utilizá-la. Nenhum vereador se 

manifestou. O senhor Presidente Vereador Luis Carlos dos Passos concedeu o uso da 

palavra ao senhor Vice-Prefeito Walter Tajiri: “Bom dia a todos, nesse dia maravilhoso 

eu gostaria de começar agradecendo primeiramente a Deus, agradecer a minha família 

que sempre me apoia em qualquer decisão que eu tomo. Eu quero aqui cumprimentar o 

Prefeito eleito, cumprimentar os nobres vereadores eleitos, e relembrá-los também da 

importância da integração entre Legislativo e Executivo, para que a gente tenha um 

desenvolvimento e um crescimento ordenado da cidade. Quero agradecer aos meus 

amigos, aos meus familiares também, que me acompanharam nessa luta, quero 

agradecer as autoridades pela presença, e nesse dia primeiro do ano, quero dizer que nós 

vamos começar uma nova etapa da vida, e quero que seja um ano de muita 

prosperidade, e que a gente consiga realizar tudo aquilo que nós viemos lutando, e 



 

conseguimos a grande mudança que todos esperam Quero contar com todos vocês 

senhores, e quero que todos tenham um bom ano de muitas alegrias. Muito obrigado 

pela presença de todos, estou um pouquinho nervoso, um pouco emocionado. Muito 

obrigado, e que Deus continue iluminando todos nós.” O senhor Presidente Vereador 

Luis Carlos dos Passos concedeu o uso da palavra ao senhor Prefeito Municipal Jarbas 

Ezequiel de Aguiar: “Bom dia a todos, também primeiramente agradecer sempre a 

Deus, dessa luta tão demorada que foi para a gente chegar nessa posição, já há oito anos 

batalhando muito para a gente querer mudar muita coisa aqui na cidade. Quero 

agradecer todos os vereadores aqui presentes, agradecer as autoridades, delegado, 

Romildo, Pe Edinei, Pe André, senhor Cury, agradecer todos os funcionários aqui da 

Câmara que preparam este evento, agradecer todos vocês que estão aqui, e querendo 

que a cidade mude. Não é isso? Nosso lema é a mudança, realmente vai ser a mudança, 

certo. E outra coisa que aconteceu na cidade nesse período, aconteceu, e tudo que foi 

bom nós vamos preservar e vamos continuar, e o que não está acabado nós vamos 

terminar também, vamos terminar de maneira correta e dando o crédito para quem tem. 

Não vamos fazer nada de passar por cima de ninguém não, que esse aí não é meu perfil. 

Quero também dizer que a Câmara, eu quero trabalhar em parceria com a Câmara para o 

bem da nossa cidade, e a Câmara pode ter certeza que nenhum projeto que vier para cá 

vai ser um projeto ruim para a cidade também. E a gente tem que lembrar sempre o 

seguinte, eu e todos os vereadores que estamos aqui, a gente é funcionário da 

população, que nos escolheu, graças a Deus, eu agradeço sempre, primeiro a Deus. E 

vocês todos que estão aqui, ter a fé e confiar que a gente vai arrumar a cidade. Biritiba é 

um lugar lindo, maravilhoso, que todo mundo adora morar aqui, eu também adoro 

morar em Biritiba, e a gente as vezes fica meio triste de coisas que não acontecem aqui 

e da gente ser esquecido, e as pessoas de fora não saberem nem onde é a nossa cidade, e 

ter que ficar falando referência em outra para dizer aonde a gente existe, mas isso ai vai 

mudar, pode ter certeza disso, a gente veio para defender a nossa cidade, para fazer as 

coisas daqui ser bom para todo mundo. Esse Governo que vou fazer com a graça de 

Deus, sempre Ele ma ajudando, e vocês todos, vai ser um Governo democrático e 

transparente, que é a principal coisa que a gente tem que fazer. Quando a gente não 

conseguir fazer alguma coisa pela cidade, todo mundo vai saber o motivo do por que 



 

não estarmos conseguindo fazer, mas pode ter certeza de uma coisa, eu sou insistente, 

não desisto das coisas, tanto é que eu cheguei aqui, não é isso, não é assim? E para mim 

a palavra „não‟ é só momentânea, porque a gente vai atrás e é que nem os ditados 

populares, que acontece, são todos verdadeiros, só não dá jeito para a morte, não é 

assim? O resto a gente consegui sim, é só se esforçar, se empenhar, e ter certeza que a 

gente vai chegar onde a gente quer. Porque é que nem eu falei, eu pus uma mensagem 

no face, a gente pede para Deus o que? Saúde e sabedoria. Trabalho é por conta nossa, 

não é assim? Nós temos que trabalhar muito para a nossa cidade ser melhor, tá gente. É 

isso que tem que acontecer em Biritiba. Eu não vou esticar muito minhas palavras aqui, 

eu quero fazer o seguinte, quero convidar todos vocês que estão aqui presentes, todos, 

as autoridades, os vereadores, a população em geral, nós vamos fazer um evento ali no 

Centro de Convenções para eu apresentar a minha equipe, porque ninguém não vai fazer 

nada sozinho, não é isso. Então eu gostaria de convidar todos vocês, após o término 

daqui, eu sei que é domingo de ano novo, o pessoal quer ir para a família, mas vou pedir 

a todos vocês irem ao Centro de Convenções, é perto, para poderem conhecer a nossa 

equipe que estará ajudando a cidade inteira a se desenvolver. No mais, quero desejar um 

feliz ano novo para todo mundo, para quem não for lá, e contar com todos vocês. Muito 

obrigado.” Em seguida passou-se à eleição da Mesa da Câmara e o senhor Presidente 

suspendeu a Sessão por cinco minutos para que as chapas fossem compostas e 

apresentadas. Retornando a Sessão, o senhor Presidente comunicou que foi apresentada 

duas chapas. “CHAPA 01” – Presidente MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO; Vice-Presidente LOURIVAL BISPO DE MATOS; 1º Secretário 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES; 2º Secretário ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. “CHAPA 02” – Presidente JOSÉ RODRIGUES LARES; Vice-Presidente 

EDUARDO MELO; 1º Secretário LUIS CARLOS DOS PASSOS; 2º Secretário 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO. O senhor Presidente declarou registradas as Chapas 

01 e 02 e após esclareceu que o voto será nominal e aberto, conforme previsto na 

Emenda à Lei Orgânica do Município. Dirimidas todas e quaisquer dúvidas, o senhor  

Presidente deu início a votação, chamando nominalmente cada um dos senhores 

Vereadores para declarar o seu voto: Eduardo Melo: chapa 2, Fernando José 

Gonçalves: chapa 1, Jorge Mishima: chapa 1, José Rodrigues Lares: chapa 2, 



 

Leonardo Venâncio Molina: chapa 1, Lourival Bispo de Matos: chapa 1, Marcelo 

Batista de Miranda Melo: chapa 1, Paulo Rogério dos Santos: chapa 2, Reinaldo 

Pereira Junior: chapa 2, Robério de Almeida Silva: chapa 1, Sérgio de Paula Franco: 

chapa 2, Walter Machado de Almeida: chapa 1, e Luis Carlos dos Passos: chapa 2. 

Terminado o processo de votação, colhidos os treze votos deu-se o seguinte resultado: 

chapa 1, sete votos, chapa 2, seis votos, sendo declarados eleitos e automaticamente 

empossados nos seus respectivos cargos, para a Mesa Diretiva do ano de 2017, os 

Senhores Vereadores: Presidente MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO; 

Vice-Presidente LOURIVAL BISPO DE MATOS; 1º Secretário FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES; 2º Secretário ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Com a 

palavra a Presidente Luis Carlos dos Passos: “Agradeço em primeiro lugar a Deus, aos 

senhores vereadores, senhor Prefeito, senhor Vice-Prefeito, ao José Rodrigues Lares que 

auxiliou na Mesa Diretiva, as autoridades presentes, faço agradecimento em nome dos 

vereadores daqui e do Prefeito e do Vice-Prefeito eleito. Agradeço em primeiro lugar a 

Deus, aos familiares e amigos, e a população de Biritiba, em especial aqueles que a nós 

confiaram seu voto. E que nós vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito possamos ser 

coerentes em nossa fala e em nossas ações. Que possamos olhar realmente, de fato, para 

a população, principalmente para aqueles que mais necessitam do nosso amparo e apoio. 

Assim sendo, acredito que, quem tem que aparecer de melhor não são as pessoas, mas 

sim as suas ideias. E finalmente, quem ocupa o melhor espaço não são os nomes, mas a 

competência de suas atitudes. Que Deus nos abençoe.” Passando os trabalhos ao 

Presidente eleito, para que tome posse da Mesa Diretiva. Com a palavra Presidente 

eleito Marcelo Batista de Miranda Melo: “Saudações a todos, gostaria de convocar 

agora para fazer parte da Mesa Diretiva, convocando o Primeiro Secretário para auxiliar 

nos trabalhos, Fernando José Gonçalves, e Robério de Almeida Silva, Segundo 

Secretário. Lourival Bispo de Matos que é o nosso Vice-Presidente. Bom dia a todos, 

gostaria de agradecer a Deus por este dia, desejar já de antemão um feliz ano novo a 

todos. Parabenizar as autoridades aqui presentes, nosso Prefeito eleito, o Jarbas, ao 

Vice-Prefeito Tajiri, agradecer a presença de nosso Delegado Dr. César, o qual tem 

desempenhado um trabalho excelente aqui, as autoridades eclesiásticas que estão 

presentes aqui, pastores, aos nossos padres, Padre André, Padre Edinei, para que eles 



 

possam orar por nós também, rezando e abençoando as nossas vidas, também ao nosso 

Secretário Estadual Romildo Campeiro, do partido do nosso Prefeito, uma honra tê-lo 

aqui. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão aqui presentes, principalmente 

aqueles vereadores que colocaram nossa chapa como vencedora e afincaram a nossa 

composição nominalmente a chapa um, agradecer a experiência, das quais eu conto para 

a liturgia do cargo que ela exige, a experiência do nosso vereador Jorge Mishima, 

Presidente, nosso vereador Lourival, estarei aqui seguindo os conselhos de vocês, do 

Leo, do Walter Machado também, enfim, do Fernando e do Robério. Gostaria de dizer 

que a gente vai ter aqui a maior serenidade e contamos com todos os vereadores desta 

Casa. Vamos tentar pautar por um trabalho limpo, honesto, estar juntos com a mesma 

perseverança que o Prefeito teve em ser eleito, essa garra que ele teve de competir duas 

vezes e não desistir, esse trabalho que ele está fazendo, a gente tem certeza que se 

houver essa sinergia com os trabalhos e os projetos aqui também haverá serenidade para 

tudo que for bom, honesto, correto, e nos prazos que o senhor necessitar para as coisas 

boas ninguém irá pautar contrário, a gente respeita a votação, esse momento é do senhor 

Prefeito, Vice Walter, queremos o bem da nossa cidade,  vamos progredir em áreas, 

tenha certeza que o senhor pode contar com a Câmara para tudo que for bom, não tenha 

dúvida, a gente precisa hoje não segmentar mais a política, sim unir forças. Estaremos 

aqui como parceiros, porém em todas as coisas que forem corretas e lícitas que vierem 

para a gente, e pautando as coisas também. Como o senhor mesmo disse que irá sempre 

explicar o porquê, nós também estaremos aqui às vezes, se houver divergência, como há 

em toda composição. Quero parabenizar o José Lares por ter concorrido, é um parceiro 

de Câmara já de mandato, nos damos muito bem, aos novos vereadores, também temos 

certeza que tem potencial espetacular, tremendo aqui, a gente tem certeza aqui que se 

Deus quiser, Jarbas, a gente prosseguir e conquistas as coisas boas para nossa cidade, 

vamos andar sempre com a caneta pesando para assinar as coisas que forem conquistas 

para nossa cidade. Vamos batalhar juntos com a mesma fé, atrás de emprego, 

juntamente com o senhor, para o senhor batalhar, todos os vereadores, a lei especifico, 

as questões da água, proteção aos agricultores, enfim, tornar uma cidade mais humana e 

dar seguimento aos processos que foram feitos pela gestão anterior. Muito agradecido 

pelas suas palavras, a gente tem que estar com Deus no coração, que a gente possa 



 

dispersar qualquer sentimento de rancor, ódio de maneira inexorável, para a gente ter o 

que, a sabedoria que estamos, como o senhor bem disse, pelo povo e para o povo. 

Gostaria de dizer a todos que aqui faremos parte da história nestes quatro anos, eu 

estarei aqui por doze meses, conto com a ajuda de todos, todos os funcionários da 

Câmara, a cooperação do Executivo para cá também, conto com a direção da Câmara, 

dos procuradores, conto com os vereadores novos, pois a gente vai também aprender 

com vocês, eu aprendi muito como vereador novo também. Não sou dono de tudo, e 

aquilo que eu tiver dúvida, não terei vergonha de perguntar, de pedir opinião, de pedir 

ajuda. Conto, Jorge, Lourival, com a experiência, Waltinho, de todos vocês. Conto com 

a benção de Deus, seja qual segmento eclesiástico for, nós devíamos aqui agradecer a 

presença dos padres, pastores, e de outros segmentos religiosos, espíritas, a gente está 

precisando de fé, amor e carinho. Não temos aqui nenhum propósito de fazer, nenhuma 

atitude que não seja coerente com a vontade da população. Jarbas este é seu momento, 

iremos respeitá-lo, estaremos com o senhor para tudo que for bom para a cidade, pode 

ter certeza. Meu muito obrigado a todos, desejo um ótimo ano, e pode contar com essa 

Mesa.” O senhor Presidente solicitou ao senhor Primeiro Secretário que fizesse a 

chamada nominal dos senhores vereadores para fazerem uso da palavra. Com a palavra, 

nobre vereador Eduardo Melo: “Senhor Presidente, vou agradecer aqui mesmo, eu acho 

que as pessoas que aqui estão presentes, familiares, amigos, a gente fica um pouco 

nervoso que é o primeiro mandato, primeira vez que a gente pega um microfone, antes 

porém, recapitulando, um feliz ano novo, uma boa passagem de ano, como o Marcelo 

disse, nós estamos aqui para aprender, e nós temos aqui uma boa escola, e tudo que vier 

de bem para Biritiba vocês podem ter certeza que estaremos juntos. Meu muito 

obrigado, e que Deus nos guie nesse nosso mandato.” Com a palavra, nobre vereador 

Fernando José Gonçalves: “Senhor Presidente, senhor Prefeito, senhor Vice-Prefeito, 

nobres vereadores, autoridades, a todos os presentes, eu gostaria, antes de tudo, 

agradecer a Deus pela saúde, pelo discernimento, pela sabedoria, e pela oportunidade de 

estarmos aqui hoje. Agradecer aos meus eleitores, aos meus amigos, aos meus 

familiares, agradecer aos que às vezes trabalharam de uma outra forma, mas que fez 

com que também nos fortalecesse ainda mais para chegarmos. Senhor Prefeito, senhor 

Vice-Prefeito, quanto ao nosso mandato do Parlamentar, nessa Casa hoje, na posição de 



 

Primeiro Secretário, eu gostaria de deixar a disposição para que a gente possa fazer um 

trabalho em conjunto entre o Executivo e o Legislativo. Essa harmonia, ela existirá, 

apesar de muitas vezes as pessoas colocarem situações que não condizem com a 

realidade, ou não conhecem a realidade, mas isso, nós só vamos pode falar isso na 

prática. Então, acho que a prática, o dia-a-dia, vai demonstrar o que realmente esse 

grupo de vereadores, não somente a chapa eleita, mas o conjunto de todos os 

vereadores, para fazermos um trabalho em conjunto com o Executivo. Nós temos uma 

inexperiência e nós vamos adquirir experiência. É um mandato que se inicia e oremos a 

Deus para que dê tudo correto, tudo certo, que o senhor possa trilhar o melhor para 

nossa cidade. Muito obrigado.” Com a palavra, nobre vereador Jorge Mishima: 

“Excelentíssimo senhor Presidente empossado na manhã de hoje, primeiramente senhor 

Presidente, quero agradecer a Deus por me dar pela sexta vez esta oportunidade de estar 

discursando para todos vocês. Quero parabenizar a Mesa Diretiva, parabenizar o nosso 

Vice-Prefeito Walter, o nosso querido e sempre combatente, honesto e trabalhador, 

Professor Jarbas, parabéns pela votação espetacular que Vossa Excelência obteve. 

Cumprimentando o senhor Presidente, quero estender os meus cumprimentos às 

autoridades presentes, aos vereadores eleitos, o trabalho na verdade é um trabalho 

árduo, mas com certeza com a força de vontade e com essa responsabilidade que vocês 

tiveram, com certeza irão receber e irão fazer um ótimo trabalho. Eu quero aqui, não 

deixar de enaltecer e agradecer ao meu grande amigo e ex-Prefeito Inho. Um homem 

que teve a oportunidade de legislar, no Executivo e no Legislativo, um grande homem 

que vai deixar saudade em todos nós. Um parceiro, um amigo para todas as horas, o 

nosso, não menos importante, Dr. Cury, não sei se já deve ter saído. Eu gostaria ainda 

de ressaltar nossa grande mulher a nossa Primeira Dama, a dona Beta, uma pessoa 

voltada para o bem, trouxe inúmeros benefícios culturais em nosso município. Os 

nossos agradecimentos a Primeira Dama, a dona Beta, do Fundo Social. Agradecer, 

mais uma vez senhor Presidente, a Deus, por estar, como eu disse anteriormente, pela 

sexta vez, sexta e será minha última, duscurso, como vereador desta Casa. Uma decisão 

tomada conscientemente com os meus familiares. Não concorrerei mais a vereador nesta 

Casa, que sá se Deus quiser, e Deus sempre está junto a nós, poderei concorrer um 

cargo no Poder na majoritária. Agradecer ainda, não podia deixar de agradecer a minha 



 

família, ao meu assessor Vaca, e todos os eleitores que confiaram nesses vinte e dois 

anos de mandato até agora. Com certeza, esse será meu último mandato. Estarei 

completando, senhor Presidente, senhores Prefeito e Vice-Prefeito, vinte e seis anos de 

Casa. Sou o segundo maior vencedor nessa Casa de Leis. Perdendo, então somente, para 

o incomparável ex-Vereador Augusto Pinto de Faria Filho. Senhor Prefeito, desejo a 

Vossa Excelência sucesso absoluto. Que essa mudança seja para melhor, com certeza. E 

nosso Prefeito, teve uma votação, senhor Prefeito, maior votação da história de Biritiba 

Mirim. A Vossa Excelência já foi vereador e sabe das necessidades do povo, sabe dos 

anseios dos vereadores, que é o elo de ligação entre a população e o Executivo. E 

terminando, senhor Presidente, senhor Prefeito, peço desculpas porque nesse momento 

vou ser empossado pela segunda vez como Presidente da Associação Cultural 

Desportiva de Biritiba Mirim, de quem eu agradeço por todo esse suporte até a presente 

data. A vocês todos, um feliz ano novo, com muita paz no coração, boa tarde a todos, e 

fique com Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.” Com a palavra, nobre 

vereador José Rodrigues Lares: “Bom dia a todos, primeiramente eu gostaria agradecer 

a Deus por mais esse mandato de quatro anos que a gente vai presidir aqui na Câmara. 

Marcelo parabéns pela votação, Fernando também, Secretário participando da Mesa. E o 

Robério, que vocês façam, a gente está aqui para ajudar vocês no que precisar. A 

Câmara está aqui para isso. Nós trabalhamos quatro anos juntos, e eu conheço da sua 

pessoa e você conhece da minha pessoa. Eu também gostaria de agradecer a minha 

esposa Vera Lúcia, que chega me, porque para você ser eleito, se você não tiver a 

família do seu lado, você não consegue. Você fica fora de hora, de casa, tá, eu gostaria 

muito de agradecer Vera, obrigado, estamos juntos. Agradecer ao meu filho Rodrigo, 

que está aí, cadê, Rodrigo, agradecer o Vitor também, está aí fora também, obrigado. Eu 

gostaria também de agradecer a todos os vereadores eleitos, meu espaço, Luis Passos, 

obrigado pela confiança na gente, Paulinho, Reinaldo, Professor Sérgio, Walter 

Machado também, Walter, parabéns também, posso falar Raposão, Lourival, o Eduardo 

Melo. Gostaria só de agradecer gente, a população de Biritiba que confiou mais uma vez 

em mim, tive duzentos e trinta e seis votos, e gostaria que esses votos vou fazer valer 

pra vocês, e gostaria também de para você fazer um bom trabalho na Câmara  você tem 

que ter uma assessoria boa, gostaria de agradecer o Febém, tá, obrigado, jogador de bola 



 

também. Está jogando bola agora. Obrigado a todos gente, muito obrigado.” Com a 

palavra, nobre vereador Leonardo Venâncio Molina: “Bom dia a todos, quero agradecer 

a todos aqui presente. Agradecer também o Presidente, o nobre Prefeito eleito, Vice-

Prefeito, o Fernando Gondim Primeiro Secretário, Robério, e todas as autoridades aqui 

presentes. Quero agradecer também, especialmente, a minha esposa Elizabeth, que 

como eu chamo de dona Raposa. Quero agradecer também o meu filho Renan, 

agradecer a minha filha Thais, e todos os meus familiares, e todos os meus amigos, 

principalmente o Zoio de Gato, e quero desejar um feliz ano novo para todos, e tenham 

uma boa tarde. Muito obrigado.” Com a palavra, nobre vereador Lourival Bispo de 

Matos: “Boa tarde a todos, Senhor Presidente. A gente fica muito feliz, realmente, de 

ser, realmente, a nossa presidência desta Casa, realmente para nós fazermos o trabalho 

que talvez as pessoas que estão pensando talvez que nós não conseguimos ajudar hoje o 

nosso Prefeito, doutor Jarbas, mas pode ter certeza Prefeito, nós vamos estar juntos, 

trabalhando, o melhor por Biritiba, o senhor pode ter certeza. E agradecer também os 

meus familiares, primeiramente a Deus né, minha esposa que está ali, Rose minha filha, 

que também está li, e os novos vereadores que estão chegando hoje, vocês podem ter 

certeza que nós iremos estar juntos também, trabalhando por nossa cidade. Aqui nessa 

Casa a gente tem que ter humildade e sinceridade com as coisas. A gente tem que 

trabalhar enquanto nós população, são eles realmente que nos colocam aqui. Então, por 

obrigação realmente o que nós podemos retribuir é o nosso trabalho. Acho que é essa a 

grande importância para nossa população, realmente é isso aí. E agradecer também a 

presença dos padres, Pe Edinei, Pe André, e também Dr. Cézar. E queria dizer que esse 

vereador também, daqui a quatro anos, se Deus permitir, estará se despedindo desta 

Casa também. Mas, vou deixar um legado nessa Casa, sinceridade, do meu trabalho que 

realmente tenho feito esse terceiro e quarto mandato, que com certeza vou concluir no 

quarto mandato também com honestidade e trabalho, desde que me dê oportunidade, 

pois a vez da gente tem a vontade de trabalhar e não se tem a oportunidade. O trabalhar 

gente, não é só você pegar na enxada, pegar no peso. O trabalho, trabalho inteligente é 

você ajudar o Prefeito, acho que uma das importâncias que se tem como vereador é 

realmente trabalhar junto com o Prefeito, procurar ajudar o Prefeito a administrar a 

cidade. Isso é uma importância. Hoje Câmara não vive sem Prefeitura e também 



 

Prefeitura não vive sem Câmara. Tem que trabalhar em conjunto para que possamos 

ajudar a nossa população. Essa é a minha meta, sempre foi assim, e sempre será até 

esses outros quatro anos que eu vou ter pela frente, se Deus me abençoar. E à população 

de Biritiba eu só gostaria de agradecer mais uma vez o voto de confiança que me deram 

ao retornar a esta Casa pelo quarto mandato. Só quero desejar a todos vocês um feliz 

ano novo, uma fonte de felicidade, saúde e paz e amor. E que Deus abençoe, muito 

obrigado, e que Deus abençoe a todos.” Com a palavra, nobre vereador Paulo Rogério 

dos Santos: “Primeiramente, agradecer a presença de todos, e agradecer a Deus por ter 

dado essa oportunidade de estar representando a população de Biritiba. Ao Professor 

Jarbas, Marcelo Presidente, equipe da Mesa, e dizer para vocês, pode contar comigo 

aqui, na Casa no Poder Legislativo da Casa. Ok pessoal. Não vou tomar muito tempo. 

Desejo a todos um feliz dois mil e dezessete. Um forte abraço a todos, podem contar 

comigo.” Com a palavra, nobre vereador Reinaldo Pereira Junior: “Senhor Presidente, 

nobres vereadores, digníssimo Prefeito e Vice, todas as autoridades aqui presentes, 

primeiramente queria agradecer a Deus por esta oportunidade, por estar realizando um 

sonho que tenho desde criança, que eu sempre acompanhei meu pai que também teve 

esse mesmo sonho, e quero dizer que durante o que eu fiz na campanha, eu vou 

continuar como vereador, e agradecer a presença de todos aqui, muito obrigado.” Com a 

palavra, nobre vereador Robério de Almeida Silva: “Bom dia a todos, bom dia a todas, 

senhor Presidente, obrigado pela oportunidade, Professor Jarbas, Prefeito Jarbas, 

parabéns pela vitória, uma vitória que a gente sabe não foi fácil. Walter Tajiri também. 

As autoridades também aqui presente, parabéns, obrigado pela presença. Pessoal, 

primeiramente eu gostaria também de agradecer a Deus pela oportunidade, e agradecer 

a minha família, e agradecer ao povo de Biritiba, agradecer a todos que confiaram esses 

trezentos e cinco votos para mim, eu vou falar pra você que eu vou fazer o possível para 

honrar cada confiança dessa, são trezentos e cinco votos de confiança que eu vou fazer o 

possível para fazer por Biritiba. Não que os outros não tenham feito, mas tenho certeza 

que cada um busca aquilo que pode. Senhor Presidente, eu gostaria nesse momento 

fazer um pedido a todos, a todos os nobres vereadores, para que a gente possa esquecer 

um pouco a sigla partidária, e trabalhar mais pelo nosso município. Eu acredito que 

todos nós juntos podemos fazer o melhor pelo nosso município. Gostaria também de 



 

desejar a todos um feliz ano novo, um feliz dois mil e dezessete, e que Deus possa 

abençoar a cada um de nós. Tá ok pessoal, muito obrigado.” Com a palavra, nobre 

vereador Sérgio de Paula Franco: “Senhor Presidente, Prefeito eleito Jarbas, grande 

amigo, companheiro de serviço, Vice Walter Tajiri, todas as autoridades aqui presentes, 

nossa família biritibana, estamos realmente num tempo de mudança, minha alegra muito 

fazer parte dessa mudança. Agradeço publicamente ao Prefeito, Professor Jarbas, que 

me fez o convite, foi lá em casa depois de tanta conversa nossa, me convidar para sair 

candidato ao seu lado, e eu disse, Jarbas a gente vai trabalhar juntos, e os votos que eu 

tiver se eu não estiver eleito, eu vou ajudar compor uma Mesa, compor um grupo na 

Câmara que vai trabalhar em prol da família. Vamos preservar o valor de família, vamos 

lutar pela educação, trabalho na educação junto com o professor há vários anos e 

sabemos da necessidade da nossa população. Estamos vendo a necessidade em todas as 

áreas, realmente é preciso mudança. E a mudança chegou professor. Professor e Prefeito 

Jarbas. A mudança realmente começou. Só que ela não muda com a troca de um 

Prefeito, ela não muda com a troca de alguns vereadores, ela muda com a atitude de 

cada um. Ela vai começar a acontecer nas nossas pequenas atitudes, a gente parar de 

pensar em cada um e a gente começar a lutar realmente por aquele que mais precisa, que 

é a nossa família, que está tão jogada no lixo. O nosso povo biritibano precisando de 

tantas coisas, e não de favores pessoais, deixo claro aqui, não servirei a favores 

pessoais. A gente não está aqui para defender grupinhos, a gente vai lutar pelo bem estar 

da família biritibana. Quero dizer a todos os meus eleitores, que foram muitos graças a 

Deus, e a todos aqueles que não votaram em mim, eu não vou trabalhar somente para os 

meus eleitores, eu quero trabalhar para Biritiba. Eu quero trabalhar para a totalidade da 

nossa cidade, sem grupinhos, sem achar que a gente vai fazer a diferença dando alguma 

coisa para alguém. Não cobre favores pessoais, cobre mudança de postura. E é essa 

mudança que chegou a hora. Presidente, Professor Jarbas Prefeito, todas as autoridades 

aqui presentes, vamos lutar juntos, Prefeito, vereador, equipe de trabalho, e população. 

Nos ajudem a mudar a cidade, com a nossa atitude. Agradeço a Deus por estar aqui, por 

fazer parte deste momento, e estamos juntos. Vamos trabalhar juntos por Biritiba, e um 

feliz ano novo a todos. Deus abençoe a todos.” Com a palavra, nobre vereador Walter 

Machado de Almeida: “Bom dia a todos, quero parabenizar o Marcelo Presidente da 



 

Mesa, os demais da Mesa, ao Prefeito Jarbas pela vitória e demais autoridades. E 

agradecer os vereadores, colegas que estão aqui, e falar para o pessoal que nós estamos 

aqui, não somos do lado do Prefeito na chapa, quer dizer né, como é falado, mas 

estamos e vamos trabalhar juntos se Deus quiser. Nós estamos trabalhando por Biritiba, 

então a população precisa de nós vereadores trabalhando por eles, um conjunto do 

Prefeito junto aos demais vereadores. Feliz ano novo para todo mundo e muito 

obrigado.” O senhor Presidente concedeu a palavra para o senhor Prefeito. Com a 

palavra, senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar: “Vou falar aqui da Mesa mesmo. 

Quero parabenizar a Mesa eleita, Marcelo, Fernando, Robério, senhor Lourival, e falar 

assim, a Prefeitura vai trabalhar em conjunto, a minha fala não muda nada. Quero que a 

Câmara trabalhe junto com a Prefeitura, pode ter certeza, os projetos que vierem aqui 

vão ser todos em prol da população. Todos. Então quero contar com a votação unanime 

aqui dos projetos, e a população gostaria que participasse da Câmara e acompanhasse 

todos os projetos que mandar para cá. Porque o objetivo nosso é fazer a nossa cidade se 

desenvolver, e a mudança é para bem. Com certeza. É que nem eu falei, eu tenho, eu 

nasci aqui, adoro Biritiba, amo a cidade, e pode ter certeza que essa Câmara aqui vai 

fazer o mesmo para o bem da cidade inteira, então pode contar comigo, tá bom gente. 

Obrigado, e relembrar de novo, vamos dar um pulinho lá no Centro de Convenções, tá, 

para a gente fazer a apresentação da equipe, eu convido todos mais uma vez, não vamos 

deixar de ir lá, é agora mesmo, daqui a pouquinho. Obrigado.” Com a palavra, senhor 

Presidente: “Antes de encerrar, eu gostaria apenas de agradecer pessoalmente agora 

como vereador a toda a minha família, a minha esposa que chegou aí, Raposão disse 

que tem a dona Raposa, eu chamo a minha esposa de pantera, a minha esposa a qual as 

vezes teve que agüentar cuidado dos filhos quando me ausentei, me dediquei, me 

dediquei muito a minha mãe, irmãs, meu irmão, sobrinhas que estão aí, aos meus 

assessores que aqui estão, gente que trabalhou comigo, o Jobinho Cojó, o Diogo, que 

fizeram com que a gente conseguisse se reeleger num momento ruim, que a classe 

política passa por essa assepsia que é o Planalto Central no Congresso, é e a gente 

conseguiu se reeleger com quinhentos e trinta e sete votos, a gente tem orgulho de 

pertencer a classe política, a gestão anterior do Prefeito que era sai e entrega, a gente 

quer estar nessa gestão junto com os vereadores que tiveram, que me elegeram ao cargo 



 

de Presidente, bem como aos que estão aqui também compondo, compactuar junto com 

o Prefeito nas buscas. É hora da gente mudar a política, como o Professor Sérgio disse 

aqui, é hora da gente pensar numa política de maneira macro, e não micro. Eu vou tentar 

pautar o meu serviço também, meus trabalhos legislativos, para a gente tentar 

juntamente com o Prefeito, senhor Secretário, os funcionários novos, a gente conseguir 

gerar emprego para cá. Eu sou fã de Adam Smith, e ele diz que uma sociedade forte se 

faz com instituições fortes, escola forte, saúde forte. Ao Prefeito, aos vereadores, não 

cabe ficar tutelando sempre na vida das pessoas. Então a gente tem que buscar 

condições, emprego, dignidade, e é para isso que a gente vai lutar aqui. Queria dizer a 

todos que votaram em mim, que eu vou procurar honrar, que a política é sazonal, ela 

não deve ser uma coisa eterna na vida da gente, a gente tem que procurar fazer o 

melhor, e o meu gabinete, como vereador, nos primeiros doze meses como Presidente, 

estará aberto para o canal de comunicação. Peço também, encarecidamente, que vocês 

venham às sessões, participem das sessões, para saber tudo que ocorre aqui na Casa. E 

também a gente quer tentar ter uma gestão voltada para o contato com o povo, nos 

bairros, pensamento em sessões itinerantes, levar o que está acontecendo na nossa casa 

para o Prefeito, aos bairros, ter um canal de relacionamento junto com os nossos 

vereadores, o qual eu conto com a colaboração. Vocês podem ter certeza, o que for para 

fortalecer a macro política, a gente acabar com as coisas pequenas, pensar em mudança, 

Professor Sérgio, pode contar comigo também. Eu vou pautar o meu mandato não pode 

favores pessoais, mas sim também procurando à macro política, porque uma vez que 

você traz uma fábrica para cá, você gera emprego e fica bom para todo mundo. Eu acho 

que esse é o caminho junto com o Prefeito Jarbas, junto com os demais vereadores. Eu 

quero agradecer ao Leo, que tem feito também um trabalho de parceria muito legal com 

a gente, com os vereadores, ao Du, ao Zé, ao Jorge que saiu, ao Lourival que tem sido 

uma pessoa extraordinária comigo, Luis Passo, Paulinho, Reinaldinho, Sérgio, Waltinho 

Machado, sua simplicidade, ah o Robério, o Robério tá aí também junto com a gente há 

um tempo, e a você viu meu secretário Fernando, também, contar com a ajuda de Deus, 

agradecer as autoridades aqui atrás, eclesiásticas, a secretaria, segurança, nosso 

delegado, e contar para que todos saiam, colaboração também da gestão, não só do 

Executivo mas do Legislativo. Cada morador saia da sua zona de conforto, poder 



 

contribuir com algo mais, não ficar só esperando que as coisas venham do céu, vamos 

contribuir todo mundo. Vocês podem contar com o meu empenho e com o meu esforço. 

Se eu errar, pedirei desculpas, eu vou tentar sempre acertar, nunca vou me omitir. 

Gente, fiquem com Deus, uma boa posse ao Prefeito agora também, ao seu secretariado, 

serenidade, e sempre que tiver Jarbas, vamos ter essa sinergia de estar trocando palavra 

com a Câmara, o senhor pode contar comigo a qualquer momento. Fiquem com Deus e 

bom ano para vocês. Apenas, só dizer que de acordo com o Regimento, Artigo quatorze 

do Regimento Interno, será entregue nesta data um exemplar do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e uma cópia de Lei Orgânica do Município a cada 

vereador. E vai ficar marcada a partir de agora uma Sessão, uma reunião, com os 

senhores vereadores para o dia três, terça-feira, às dez da manhã, para a gente estar se 

inteirando de como estão as coisas, e poder discutir as questões. Se estiver tudo bem 

para vocês, eu conto com vocês no dia três, às dez horas aqui na Câmara.”  Nada mais 

havendo, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

Sessão Solene de Instalação da XIIIª Legislatura e Posse do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores com mandato de 1º de janeiro de 2017 a 

31 de dezembro de 2020. 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, 01 de janeiro de 2017. 
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