
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 15 de ABRIL de 2013. 
  

Às vinte horas do dia quinze de abril do ano de dois mil e treze, 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 12ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador João Suharo 

Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, regimentalmente prevista. Assumiu a 

direção dos trabalhos Senhora Vereadora ADRIANA RUFO FREITAS, que convidou os 

Vereadores DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA E JORGE MISHIMA para auxiliar nos 

trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, a Senhora Presidente solicitou ao 

Senhor Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para 

apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls. 14, do Livro nº. XII de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara. Constatou a ausência do Vereador Valdivino Ferreira dos Santos. O 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira justificou a ausência do Vereador, dizendo que o mesmo 

telefonou e encontra-se a caminho e que fará o possível para chegar a tempo da Sessão. 

Havendo “quorum” legal, a Senhora Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos 

regimentais, declarou abertos os trabalhos, passando-se ao material dado ao Expediente: 

EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 08 Abril 

de 2013. O Nobre Vereador Jorge Mishima requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a 

mesma se encontra na Secretaria a disposição de todos os Vereadores. A Senhora Presidente 

coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado. A senhora 

Presidente coloca em votação a ata. APROVADA. 2. Leitura do Comunicado do Ministério 

da Educação nº CM022466/2013; 3. Leitura do Oficio P-0149/2013 da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo - sabesp – Responde Requerimento Nº 34/13, de 

Autoria dos Vereadores Lourival Bispo de Matos e Jorge Mishima. Implantação de redes de 

água no Bairro do Cinturão Verde, Município de Biritiba Mirim. INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 4. Indicação 

nº 158/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Departamento 

Municipal de Obras Serviços e Bens Municipais, utilize o espaço, da Rotatória, entre a Rua 

José Sérvulo da Costa com a Avenida Lauro Albano dos Santos, e construa no local uma 

praça para as crianças do Bairro Jardim dos Eucaliptos; AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR WALTER MACHADO 5. Indicação nº 159/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser colocado redutor de 

velocidade do tipo “lombadas” na Estrada do Rio Acima, em frente a casa de material do Cris; 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAUJO 6. Indicação nº 160/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que interceda junto ao Órgão Competente para que seja 

tomada providências necessárias visando o serviço de rodagem na  Rua José Antônio de 

Assis, nº 183, Jardim Alvorada B; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS 7. Indicação nº 161/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que 

interceda junto ao Órgão Competente o recapeamento da Rua Alberto de Oliveira, no Bairro 

Cruz das Almas; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 8. 



Indicação nº 162/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para 

que seja sanado o problema da Estrada do Rio Acima; (Biritiba-Sabaúna); 9. Indicação nº 

163/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para 

que seja sanado o problema da Estrada de Santa Catarina, principalmente na altura da granja 

Baba; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 10. 

Indicação nº 164/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que juntamente com o 

Departamento Municipal de Obras Serviços e Bens Municipais, providenciem a iluminação 

na AV. Caquizeiros, altura do n° 108, Bairro Pomar do Carmo; AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 11. Indicação nº 165/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal, que interceda junto ao Órgão Competente desta municipalidade, visando realizar 

reparos no asfalto da Estrada Municipal, Bairro do Castellano, de frente ao estabelecimento 

comercial SM; AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 12. 

Indicação nº 166/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente desta municipalidade, para que proceda a instalação de iluminação pública nos 

pontos do Bairro Jardim Alvorada C; Rua Irio Taino – em frente ao nº 35 e nº 80; Rua 

Sebastião Garcia; Rua José Antônio de Assis, em frente ao n° 33; Rua Joaquim Leite; Rua 

Virgilina da Conceição Camargo e Pontos de ônibus na Rod. Alfredo Rolim de Moura, KM 

72, em ambos os sentidos. 13. Indicação nº 167/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que 

interceda junto ao Órgão Competente desta municipalidade, para que proceda a construção de 

campo de futebol; praça; playground; limpeza das ruas e terrenos baldios, no Bairro Jardim 

Alvorada – Gleba C; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 14. Indicação nº 168/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que 

interceda junto ao Departamento Competente a limpeza e o desassoreamento do Córrego 

Marginal Itaim, em toda a sua extensão; 12. Indicação nº 169/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja feita a 

limpeza e o desassoreamento do Córrego existente abaixo da Rua Claudino Nunes de 

Siqueira. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 15. 

Indicação nº 170/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que junto ao Departamento de 

Obras, providencie a limpeza e manutenção no terreno da Associação de Moradores “AMA” 

do Bairro Pomar do Carmo, localizada na Rua das Orquídeas, Nº 32. . Terminados os 

trabalhos do Expediente e não havendo Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do 

Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA NETO 01) – Em única discussão e votação o Requerimento N° 079/2013 - Requer a 

Exma Senhora Adriana Rufo Freitas, para que marque uma reunião com todos os Vereadores 

para tratar do assunto referente ao transporte de alunos; APROVADO.  AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 02) – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 080/2013 - Requer ao Senhor Prefeito Municipal 

Carlos Alberto Taino Junior, para que encaminhe o projeto básico e demais anexos do 

Contrato nº. 106/2012, onde foi contratada a empresa Ziggurat Arquitetura e Construtora 

LTDA, para executar mão de obra especializada, para as obras de reforma do Ginásio 

Municipal de Esportes; APROVADO. 03) – Em única discussão e votação o Requerimento 

N° 081/2013 - Requer ao Senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, para que 

esclareça os detalhes do Contrato nº. 13/2013, firmado com a empresa Renata Simões 

Mistroni-ME, onde o objeto do contrato é execução de aulas de natação a 118 alunos da 

EMEF Maria Tereza de Melo; APROVADO. 04) – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 082/2013 - Requer ao Senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino 



Junior, que determine a Empresa Antonio Marco Alves de Souza - EPP, que mantém contrato 

com a Prefeitura Municipal, para que preste esclarecimentos. O Vereador José Pereira da 

Silva Neto solicita a Ordem, o qual foi concedido e diz: “A respeito desse pedido, muito 

emocionante, tenho cópia de dois contratos, inclusive que essa empresa que faz o trasnporte 

do Ensino Fundamental, das crianças de seis a dez anos, renovado em 10/12/2012, 

faturamente o que é pago a empresa é R$ 1.120.800,00, quer dizer é muito preocupante esse 

valor escrito, se não tiver um transporte adequado para estas crianças. E quanto ao passes, 

com fornecimento de até 1.200 passes escolares, o contrato prevê a duração de cem dias até o 

final do ano, então é muito importante na reunião que vai ser agendada nós discutirmos esse 

contrato na forma que está sendo precedido pelas Empresas. O Vereador Donizeti Assis de 

Siqueira solicita a Ordem, o qual foi concedido e diz: “Só para discutir o Requerimento. Não 

gosto de votar nada contra o que vem do Vereador, mas como estamos marcando uma reunião 

para tratarmos dos transportes e como aqui está tratando de uma empresa só e não das duas, 

esse Vereador vota contra. O Vereador José Pereira da Silva Neto, diz: “Bem notado o 

Vereador Donizeti e ratifico o Parecer do mesmo”. O Vereador Jorge Mishima solicita a 

Ordem, o qual foi concedido e diz: “Gostaria de solicitar ao Nobre Vereador Donizeti que 

realmente manifestasse mais uma vez sua posição já que ficou alheio o seu pronunciamento. 

A senhora Presidente solicitou ao Nobre Vereador Donizeti sua manifestação a não aprovação 

do Requerimento. Vereador Donizeti. “Minha manifestação é contraria, veja bem, na Sessão 

passada até sugeri que formasse uma Comissão para investigar o que está acontecendo. São 

duas empresas e o Requerimento cita só uma, se atira em uma é perseguição, então você 

investiga as duas empresas ou não investiga nada. O Vereador “Ziza” hoje protocola 

documento solicitando uma reunião, acabei de confirmar com a senhora Presidente que já 

estava agendada, então é inoportuno esse Requerimento, porque está direcionada a uma 

empresa. Se esse Requerimento dirigisse às duas empresas com as mesmas perguntas eu seria 

imparcial, por isso esse Vereador é contra, só por isso. Vereador Jorge. “Achei que o 

Vereador “Ziza” era o autor do Requerimento e votou contra”. A senhora Presiente informa 

que o Requerimento discutido é de autoria do Vereador Valdivino. O Vereador Lourival 

Bispo de Matos solicita a Ordem, o qual foi concedido e diz: “Vereador Donizeti acontece 

que são duas empresas, mas acredito realmente que devemos tratar passo a passo de cada 

uma, acho que se envolvermos as duas empresas talvez não esteja contribuindo com que 

devemos investigar. Então fazendo a colocação de cada empresa acredito seja melhor para 

cada um de nós conduzirmos nosso trabalho. Muito obrigado”. Vereador José Pereira: para 

que nós pudéssemos analisar os contratos que foram celebrados, inclusive esse em 10 de 

dezembro, se está suprindo a necessidade do nosso município ou não, para que possamos 

tomar outras providências cabíveis até mesmo uma licitação com outra empresa. O Vereador 

Jorge pergunta se é possível a retirada do Requerimento para melhor analise. A senhora 

Presidente diz que existe a possibilidade. O Vereador Donizeti esclarece que não é possível 

porque o autor não está presente e que só o autor pode retirar o pedido, senão não teria votado 

contra. O Requerimento foi Rejeitado por cinco votos. Votaram contra o Requerimento os 

Vereadores Carlos de Araujo, Donizeti Assis de Siqueira, José Pereira da Silva Neto, Lourival 

Bispo de Matos e Marcelo Batista de Miranda Melo. REJEITADO. 05) – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 083/2013 - Requer ao Exmo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto a Companhia de Energia 

Bandeirantes, para que instale 02 (duas) luminárias na Rua Gonçalves Ledo, no Bairro Cruz 

das Almas; APROVADO. 06) – Em única discussão e votação o Requerimento N° 



084/2013 - Requer ao Exmo Senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, para que 

interceda junto a Companhia de Energia Bandeirantes, para que faça a troca de 02 (duas) 

lâmpadas na Av. São Judas Tadeu, Bairro Nova Biritiba;  APROVADO. 07) – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 085/2013 - Requer ao Exmo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Alberto Taino, para que se faça uma escadaria na viela, paralelo ao campo 

de futebol, no Bairro Nova Biritiba, que dá acesso a Rua Dez; APROVADO. 08) – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 086/2013 - Requer ao Exmo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto a Vigilância Sanitária, para 

que faça combate preventivo contra o mosquito da dengue, incluindo assim visitas nas 

residências e divulgações com cartazes e panfletos em todos os Bairros do Município; 

APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAUJO 09) – Em 

única discussão e votação o Requerimento N° 087/2013 - Requer ao Exmo Senhor Deputado 

Estadual Alexandre da Farmácia, para que nos disponibilize uma Emenda Estadual com a 

finalidade de investimento para a Reforma da EMEF Célia Regina Freitas de Almeida e Melo. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 10) – Em 

única discussão e votação o Requerimento N° 088/2013 - Requer ao Ilmo Senhor Alceu 

Segamarchi Junior, Superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), 

visando liberar a entrada, a funcionários e ex- funcionários desta autarquia, para que os 

mesmos possam passar um dia de lazer; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO 11) – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 

008/2013; Inclui no Calendário de Eventos do Município de Biritiba Mirim, a Festa “(Festival 

de Canção Japonesa)” realizada no Bairro do Sogo. Anexo Parecer favorável, conjunto, das 

Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Educação e Cultura, 

Ordem Social e Saúde; Ordem Econômica e Obras, Serviços e Bens Municipais. 

APROVADO O PARECER E O PROJETO.  O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto 

solicita a Ordem, o qual foi concedido. “Agradeço o apoio de todos, Projetos como esse de 

valorização às pessoas que trazem turistas para o nosso município e fazem trabalhos sociais 

como fazem lá é muito importante. Como o Vereador Jorge que defende a origem, de onde 

veio, a Colônia Japonesa tem se destacado muito em nosso município. É importante 

interagirmos e fazendo que este evento seja cada vez mais conhecido na nossa região. 

Obrigado”. O Vereador Jorge Mishima parabeniza o Vereador José Pereira da Silva Neto pela 

iniciativa. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 12) – 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 009/2013; Dispõe sobre a denominação 

de “Otávio Garcia Fernandes”, a Creche Escola, situada na Avenida Maria José de Siqueira 

Melo, 1045 – Jardim Takebe. Anexo Parecer favorável, conjunto, das Comissões de Justiça e 

Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Educação e Cultura, Ordem Social e Saúde; 

Ordem Econômica e Obras, Serviços e Bens Municipais. APROVADO O PARECER E O 

PROJETO. Não havendo mais trabalhos para a Ordem do Dia, a senhora Presidente solicitou 

ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores inscritos para o uso da tribuna.  1. 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: “Excelentíssima senhora Adriana, 

Presidente da Casa, Nobres Vereadores que compõem a Mesa Diretiva e Nobre Pares. 

Agradeço a todos por ter cada vez mais mostrado responsabilidade no dia a dia, nos projetos 

que vêm sendo apresentados em Prol a nossa comunidade. Gostaria de estar reforçando sobre 

a reunião que vamos fazer a respeito do transporte, que é uma coisa muito séria, estamos 

lidando com vidas de pessoas, seria muito importante que possamos trazer responsabilidade 

para todos nós, não deixar somente para os pais e mães que ficam por muito tempo esperando 



a chegada dos filhos em casa, inclusive na reunião podemos estar discutindo e ver o itinerário 

que está sendo feito e as condições das crianças. Antes de iniciar a Sessão, tivemos uma 

reunião, tive a oportunidade de conversar com o Senhor Prefeito e devido ao 

desconhecimento de alguns contratos que tem sido feito pela própria Prefeitura, gostaria de 

solicitar que esta Casa fizesse um documento e encaminhasse ao Senhor Prefeito para nos 

fornecer cópias dos contratos que estão em vigência ainda, dentro do prazo, para que 

possamos analisar antes de fazer a renovação. Isso seria muito importante para que nós não 

ficássemos de surpresa ou desconhecermos o contrato, é só isso que gostaria de estar dizendo. 

Agradeço a todos, a todos os cidadãos que estão participando da Sessão, nós precisamos 

muito de vocês aqui. Vocês podem estar trazendo aqui os problemas do seu bairro e orientar - 

nos em muitas coisas que desconhecemos. Estaremos aqui sempre à disposição de vocês e 

com certeza esta Casa tem mostrado muita responsabilidade de fazer o que é certo e o que é 

melhor para nosso Município, mas precisamos contar com a ajuda e apoio de todos vocês. 

Obrigado.” A Senhora Presidente disse: Vereador essa reunião vai ser marcada e vou estar 

fazendo um pedido para que o Senhor Prefeito possa estar enviando as cópias de todos esses 

contratos. 2. Lourival Bispo de Matos: “Senhora Presidente, Senhores Membros da Mesa, 

Senhores Pares. Agradeço aqui a presença da minha esposa e de minha filha e todos os 

munícipes que estão presente. Estou fazendo uso da Tribuna nesta noite apenas para lamentar 

a situação, muito grave, do nosso bairro, para nós que moramos no Pomar do Carmo, 

principalmente no Cinturão Verde. Há pessoas que moram lá desde 1997 e estarmos passando 

o que estamos passando não é brincadeira. Mandamos muito água para São Paulo. Temos 

quatro barragens ao redor do nosso município e vemos cidadãos brasileiros nessa situação, 

vou falar por mim e em nome de todos, que buscam galões de água nas costas de uma casa 

vizinha para fazer um café, isso é a maior vergonha que possa se passar dentro do Município. 

E hoje recebo a resposta da Secretaria de Abastecimento de Água de São Paulo - Sabesp, o 

nosso Secretário do Governo manda essa resposta dizendo que realmente não tem condições 

de colocar rede de água e esgoto no nosso bairro, isso para mim entristece muito. Foram 

quase duzentas assinaturas, no abaixo assinado, de pessoas que passam por esta situação, 

então fico indignado. Senhora Presidente, nós que estamos no município cercados de tanta 

fortuna, que é a água que nos fornecem e que DEUS nos manda, então, estou falando por mim 

e por tanta gente que passa por uma situação dessas. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira 

solicita aparte, o qual foi concedida. Vereador Donizeti:  “Conforme já tinha até conversado 

com a Vossa Senhoria, antes de fazer o Requerimento, que a Sabesp responde propriamente 

pela categoria C, água e esgoto. Isso não é ainda uma batalha vencida, mas se Vossa Senhoria 

conseguir através da CETESB autorização para instalar água, daí a Sabesp autoriza antemão a 

Sabesp não autoriza porque é categoria C e a Lei não permite. Aconteceu algo parecido na 

Nova Biritiba que era categoria C e o Jardim dos Eucaliptos, então o Governador era o Mario 

Covas e assinou um Decreto Emergencial e autorizou, então não perca a esperança, poderá vir 

a autorização da CETEBS e a Sabesp defendera a situação dela.” O Vereador José Pereira 

da Silva Neto solicita aparte, o qual foi concedida. Vereador José Pereira  da  Silva  Neto: 

“Reforçando que o Vereador Donizeti esta dizendo, vou passar para vocês está no meu 

gabinete, dia dezessete haverá uma reunião as dezenove horas em Mogi das Cruzes, na 

Câmara Municipal, e o responsável pela CETESB vai estar dando algumas informações a 

respeito e, seria essencial a presença da gente para nós nos informarmos e o senhor ter a 

oportunidade de falar do seu Bairro. Conte com o apoio de nós”. Retomando a palavra o 

Vereador  Lourival Bispo de Matos: “Não vou perder as esperanças porque a esperança é a 



última que morre. Vou lutar muito, não só para o meu Bairro como também para todos os 

bairros do nosso município. È o nosso dever é a nossa obrigação, por isso nós estamos aqui 

eleito pelo povo. A voz do povo é a voz de Deus. Tenho certeza que, vou alcançar esse 

objetivo que realmente a população precisa, senão vai chegar um momento que vou fazer um 

poço artesiano, o que é proibido fazer, mas vou chegar dentro da propriedade e instalar e 

deixar sofrer as consequências, não gostaria de passar por isso ai. Estou falando isso porque 

quero deixar registrado na Câmara, tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o nosso 

objetivo seja bem vindo. Senão sou obrigado a fazer o poço artesiano para amenizar esta 

situação. Todos os dias são dois ou três galões de água nas costas, até para fazer um café ou 

lavar uma roupa branca tem que fazer a mesma coisa. Será que é possível aguentar até 

quando, não é só o Vereador Lourival, mas são todos os munícipes que moram nos bairros 

que sofrem as consequências, nós estamos aqui para defender a população do nosso 

município. A senhora Presidente diz: “Vereador entendo sua insatisfação, mas agora sabemos 

também de todos nós a grande dificuldade de estar chegando água a maioria das pessoas.”     

O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a palavra, a qual foi concedida. 

Vereador Marcelo: “Gostaria de só fazer um comentário, sou solidário ao problema do senhor, 

Vereador Lourival, apesar de ser categoria C, o bairro que o senhor mora é regularizado, 

assim como Nova Biritiba e Cruz das Almas, vamos seguir esta linha, fazer numa pressão a 

CETESB para que a Sabesp possa fazer então o senhor pode contar comigo”. Retomando a 

palavra o Vereador Lourival Bispo de Matos: “Porque na época, junto com o Vereador 

Donizeti, com muita luta conseguimos e hoje o povo ali da Avenida Joaquim Maia está com 

água instalada. Povo realmente só falta oitocentos metros para chegar ao Cinturão Verde, 

então a gente ver água chegar próxima a sua casa, ser o lutador para isso e, não ter água a sua 

porta, isso depois de muita luta, não foi luta de um ou dois meses, foi luta de quase um ano, 

mas conseguimos. E hoje a gente vê este Vereador e a população sem água. Muito obrigado”. 

3. Jorge Mishima: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Não havendo mais oradores 

inscritos e mais nada a tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença de todos, e em 

especial da Dona Santa, esposa do Vereador Lourival e de sua filha Roseli, e declarou 

encerrada a presente Sessão Ordinária. 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, 15 de abril de 2013. 
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