
ATA  DA SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL DE  BIRITIBA
MIRIM, REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.

Às vinte  horas  do dia  quatorze de abril  do ano de dois mil  e  quatorze,  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. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador JORGE
MISHIMA,  convidou  o  Vereador  FABIO  FAQUIM  DE  OLIVEIRA e  a
VEREADORA ADRIANA  RUFO  FREITAS, 1º  Secretário  e  2ª  Secretária,
respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a
Sessão,  o  Senhor  Presidente  solicitou  ao  Senhor  Primeiro  Secretário  que  fizesse  a
chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal. Feita esta,
cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 59, do Livro nº. 12
de Registro  de Presença dos  Senhores  Vereadores  às  Sessões  da Câmara.  O Nobre
Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido e justifica
a ausência dos Nobres Vereadores Lourival Bispo de Matos e Valdivino Ferreira dos
Santos  dizendo  que  os  mesmos  se  encontram  na  cidade  de  São  Paulo  e  que
provavelmente chegarão a  tempo para a  sessão.  O senhor Presidente informa que
registrara em ata a presença dos Nobres Vereadores.  Havendo “quórum” legal, o
Senhor 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 realizada dia 07 de abril de
2014. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo requer dispensa da leitura
da  Ata,  uma vez  que  a  mesma se  encontra  na  Secretaria  a  disposição  de  todos  os
Vereadores. O senhor Presidente acatando o Requerimento do Nobre Vereador, coloca-o
em  votação,  ficando  aprovado. O  senhor  Presidente  coloca  em  votação  a  ata.
Aprovada.  2.  Leitura  do  Ofício  171/2014  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  em
resposta do Requerimento nº 043/2014 de autoria do Nobre Vereador Marcelo Batista de
Miranda Melo; 2. Leitura do Telegrama nº 001207/MS/SE/FNS – Informa liberação de
recursos  financeiros  do  Fundo  Nacional  de  Saúde;  4.  Leitura  do  Telegrama  nº
004505/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de
Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº 004506/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos
financeiros  do  Fundo  Nacional  de  Saúde; 6. Leitura  do  Telegrama  nº
005328/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de
Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº 002580/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 8. Leitura do Ofício n° 025/14 – da Prefeitura
de Biritiba Mirim – SAGP *Contratos nºs 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015,



017,  019,  021,  022,  023/2014  e  106/2013.  *Contratos  n°s (Termo  Aditivo)  002
contrato 005/13, 006 contrato 015/09, 001 contrato 044/13, 001 contrato 046/13, 001
contrato 058/13. *Decretos n°s 2944, 2945, 2959, 2962, 2963, 2968, 2974, 2975, 2977,
2978, 2979, 2980, 2982, 2983/2014. *Portaria n°s. 006, 029, 031, 035, 039, 044, 045,
052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 067, 068, 069,
070,  071,  072,  074,  075,  076,  077,  078,  079,  080,  081,  082,  083,  084,  085,  086,
087,090/2014.  *Lei  n°s  1703,  1704,  1705,  1706,  1707,  1708/2014.  *Lei
Complementares  n°s  152,  153,  154,  155/2014.  INDICAÇÕES: AUTORIA DO
NOBRE  VEREADOR  JOSÉ  RODRIGUES  LARES 8. Indicação  nº  081/2014,
solicita ao Sr.  Prefeito,  que o mesmo interceda ao Órgão Competente,  a pedido dos
moradores  local,  para  que  seja  implantada  02  (duas)  lombadas  na  Estrada  do
Sertãozinho  na  altura  do  número  38  (  trinta  e  oito).  AUTORIA  DO  NOBRE
VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 9. Indicação nº 082/2014,
solicita  ao  Sr.  Prefeito,  que  o  mesmo interceda  ao  Órgão  Competente,  para  que  se
coloque três luminárias na Rua José Paulo Martins, Bairro Jardim dos Eucaliptos.  10.
Indicação  nº  083/2014,  solicita  ao  Sr.  Prefeito,  que  o  mesmo  interceda  ao  Órgão
Competente, para que se faça a pavimentação na Rua José Maria de Santana, Jardim dos
Eucaliptos. 11. Indicação nº 084/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao
Órgão Competente, para que se faça a pavimentação na Rua João Pinto de Santana,
Jardim  dos  Eucaliptos.  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  CARLOS  DE
ARAÚJO 12. Indicação nº 085/2014, solicita ao Sr.  Prefeito que interceda junto ao
Órgão  Competente  para  que  sejam tomadas  providências  necessárias  no  sentido  de
efetuar  serviço  de  cascalhamento  e  serviços  de  motoniveladora  na  AV.  Rio  Guacá,
Bairro  Vertentes. 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 RODRIGUES LARES 1.  –  Em única  discussão  e
votação o Requerimento N° 051/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino
Junior,  para  que  interceda  junto  ao  Órgão  Competente  para  que  seja  abastecida
mensalmente a caixa d’água da ADIAESP – Associação dos Distribuidores de Insumos
Agrícolas  do  Estado  de  São  Paulo.  APROVADO. AUTORIA  DO  NOBRE
VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 2. – Em única discussão e votação
o Requerimento N° 052/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior,
para que interceda junto ao Departamento de Trânsito da municipalidade para que o
mesmo possa transformar em sentido único a Rua Antenor Araújo em frente a Escola
Municipal João Cardoso de Siqueira Primo e também seja providenciada a sinalização
da mesma. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 3. –
Em única  discussão e  votação o  Requerimento  N° 053/2014 -   Requer  ao  Exmo.
Senhor  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  e  que  o  mesmo  interceda  junto  ao  Órgão
Competente para que troque as lâmpadas queimadas e  seja colocada iluminação em
outros pontos, inclusive onde hoje é desenvolvido o projeto de tênis de mesa, e em toda



a extensão da quadra coberta, pois os projetos são desenvolvidos pela prefeitura em
período noturno.  O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita  a
ordem,  o  que  fora  concedido,  e  diz:  Olhando  a  pauta  aí  eu  estava  lendo  os
Requerimentos  053 e 054 da Nobre  Vereadora Adriana  e  gostaria  de  dizer  que  nós
fomos contemplados, já há vinte dias, com uma Emenda para a revitalização, que houve
um pedido  meu  no ano passado junto  ao  Deputado André  do  Prado,  com pista  de
caminhada e iluminação toda da quadra de tênis, pista de skate e já se encontra em fase
de licitação. Então gostaria de solicitar, como já está em fase de licitação e essa Emenda
de Cento e  Cinquenta Mil já foi  liberada pelo Deputado que a  Vereadora revisse o
Requerimento e se fosse o caso retirasse de pauta”. A Nobre Vereadora Adriana Rufo
Freitas solicita a ordem o que fora concedido, e diz: “Na verdade como foi uma
procura dos munícipes que frequentam, inclusive eu frequento também, meu filho faz o
projeto e como foi o pedido de pessoas que frequentam lá, então vou permanecer e pedir
que permaneça o Requerimento. O senhor Presidente coloca o Requerimento nº 53 em
votação.  APROVADO.  O  Vereador  Marcelo  Batista  de  Miranda  Melo  votou
contrário ao Requerimento. 4. Em única discussão e votação o Requerimento N°
054/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que se faça uma
análise junto ao Órgão Competente, para que se construa uma pista de caminhada ao
redor  do  campo de  futebol  e  iluminação.  O Nobre  Vereador Marcelo  Batista  de
Miranda Melo solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Então gostaria de saber
com o Presidente, esta que está em fase de licitação se é viável entrar em votação?”. O
senhor Presidente esclarece que é viável sim, porque somente a autora tem a autonomia
de retirar  de pauta.  O senhor  Presidente  coloca  o  Requerimento  nº  54  em votação.
APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE
MIRANDA MELO 5. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 055/2014 -
Requer  ao  Exmo.  Senhor  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  para  que  interceda  junto  ao
Departamento Competente a manutenção da Rua Marechal Floriano Peixoto, no Bairro
Jardim  Vista  Alegre.  APROVADO.  6.  –  Em  única  discussão  e  votação o
Requerimento N° 056/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior,
para que interceda junto ao Departamento Competente a manutenção da Rua Luiz Vaz
de  Camões,  no  Bairro  Cruz  das  Almas.  APROVADO.  Terminados  os  trabalhos  da
Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça a chamada
dos oradores inscritos para o uso da tribuna. 1. VEREADOR DONIZETI ASSIS DE
SIQUEIRA, solicita permissão para falar do assento, o que fora concedido. “Na
verdade era mais uma sugestão, não sei se seria o caso desta Casa formar uma Comissão
de Ética ou elaborar alguma coisa neste sentido, porque a respeito disso que o Marcelo
levantou também tem um caso aqui do Valdivino que está fazendo uma Indicação, cujo
autor do requerimento do asfaltamento inclusive conseguiu a verba com a Deputada
Vanessa Damo que é o Waltinho, aí fica fácil pegar carona depois que já está pronta a
obra. Mesmo que a população pede pra gente, lógico que o Vereador não sabe se já tem



algum trabalho pronto ou não, mas no caso de que tenha o trabalho pronto, não sei se ter
acesso a Ordem do dia com antecedência para poder impugnar a pauta da Mesa para que
não aconteça mais isso, porque é uma forma desagradável que vem ocorrendo nesta
Casa, não é a primeira vez e nem é a segunda, inclusive aqui neste mesmo do Valdivino
está falando de uma rua que ele está pedindo para asfaltar e já está licitado e só falta
começar a obra, então são coisas que...Eu sei de um  monte de obra que está saindo aí e
não faço Indicação  porque tenho ética comigo mesmo, então sei de rua  que está sendo
asfaltada, sabia de coisa que o Fabio Faquim tinha conseguido lá e não falei nada fiquei
quieto,  poderia  ter  feito  documento  só  para  apresentar  como autor  da  obra.  Agora,
quando se faz sem o conhecimento de que a obra está em andamento aí há chance de
poder impugnar a pauta antes de ir para a sessão para não causar este mal estar que vem
ocasionado quando se repete o trabalho. É uma sugestão para Vossa Excelência formar
uma Comissão de Ética ou a gente mudar o Regimento Interno neste sentido. É difícil
de controlar, porém, se houver o acesso dos Vereadores à pauta, vamos dizer, até ao
meio dia de segunda-feira dá para entrar com Requerimento impedindo que a pauta da
Mesa seja colocada se houver já um trabalho apresentado, pelo menos se não conseguir
provar lá na frente então adia para outra semana o Requerimento, pelo menos para não
causar  este...  é  uma sugestão  apenas”.  O senhor Presidente  diz: “Fica  aberta  esta
sugestão. É claro que nós não podemos saber de antecedência se houve má fé ou não,
então  o  desconhecimento  pode  induzir  a  um  questionamento  do  que  realmente
aconteceu, isso na verdade sempre aconteceu, acho que isso aí precisa ter um diálogo
entre as partes. Eu, por exemplo, não me intero de nada o que acontece na Prefeitura,
assim, de obras, quando ele vem me questionar, quando me falam que vai fazer, sinto-
me envergonhado de fazer esta solicitação, mas tenho certeza que não foi esta a atitude
da Vereadora, pelo que a conheço e pelo que conheço a todos vocês, então acho que não
seria capaz de fazer uma atitude desta, mas fica aberta a questão”. O Vereador Donizeti
diz: Até para esclarecer, às vezes foi o próprio Assessor do Valdivino que também fez a
Indicação, na verdade sem saber se está asfaltando ou não e o Valdivino assinou e está
aí, então ninguém está dizendo que é por vontade própria ou para confrontar o Vereador,
mas é uma forma de conter isso, este tipo de coisa”.  O senhor Presidente diz: Esta
Presidência vai estudar uma maneira para conter isso.  O Vereador José Pereira da
Silva Neto solicita a ordem, o que fora concedido e diz: “Seria importante, eu tenho
sempre acompanhado os contratos que vem e infelizmente eles veem todos com atraso
para a Câmara, então fica difícil, muitas vezes obras que o Prefeito já sendo licitado e
que  conseguiu  verba  e  estão  em  andamento  nós  desconhecemos,  eu  falo  porque
acompanho constantemente os contratos e vêm com dois ou três meses de atraso, então
até não defendendo, mas da mesma forma reforçando também a posição da Adriana
Rufo,  que  fica  difícil.  Muitas  vezes  temos  o  conhecimento  devido  quando  vem  o
contrato  para  nós  ou  sermos  informados.  
Se formos informados por escrito dessas obras em andamento ou licitações sendo feita



com antecedência facilitaria e este tipo de transtorno com certeza não ocorreria”.  O
Vereador  Marcelo  solicita  a  aparte,  e  diz: “Ano  passado  coloquei  aqui  um
Requerimento para implantar um sistema eletrônico na Praça, Vossa Senhoria junto com
o Fabio comentou que tinha e pediu para que eu retirasse, e o que eu respondi para o
senhor?, Como já tinha o que eu fiz?  Retirei o meu. Gostaria só de agir assim, é difícil
para a gente conseguir uma Emenda, alguma coisa, a partir do momento que a gente
consegue eu não tenho problemas, só quero colher os frutos do trabalho que a gente faz,
entendeu, se eu souber que você está fazendo eu não vou querer manter minha posição,
vou só aplaudir e só apenas isso. Do mesmo jeito que você está falando que reforça,
você me pediu para retirar no ano passado e eu retirei, então, não pode ter dois pesos e
duas  medidas”.  Retornando  a  palavra  o  Vereador  José  Pereira  diz: “Não,
perfeitamente.  Estou  relatando  a  respeito  dos  contratos  que  vem  para  a  Câmara,
reforçando em cima que com certeza, como o Jorge falou, tenho quase certeza que ela
não fez de má fé. Como eu sempre tenho acompanhado os contratos e muitas vezes não
temos  o  conhecimento  do  comprometido,  quase  não  tenho  contato  nenhum  na
Prefeitura, então se de repente o Prefeito puder estar mandando pra nós a cada quinzena
ou toda a semana estes contratos que estão sendo licitados e as obras que estão sendo
feitas iriam facilitar e nos auxiliar muito. De forma alguma desmerecendo a conduta do
senhor, é louvável e respeitável”.  O Vereador Marcelo solicita a aparte e diz: “Não
estou aqui julgando a má fé da Adriana não, até acredito que ela quer o bem do Ginásio
Municipal, mas no momento que você, eu tenho esta postura, tem um negócio que você
pediu, como você pediu o ano passado Neto, eu não tenho problemas em abrir mão,
você entendeu o que estou falando? Se você conseguiu é o labor do seu trabalho”.  O
senhor Presidente  interrompe os  Vereadores  e  diz: “Só  gostaria  de  manifestar  o
seguinte: Todas as vezes quando o orador está usando da palavra, por favor solicite ao
que está falando, porque ainda ele está no tempo dele, então quando for pedir a aparte
solicite ao escrito que estiver falando no momento, por enquanto o Vereador Donizeti,
por favor”.  Retornando a palavra o Vereador Donizeti diz: “Preciso dar uma razão
para o Ziza aqui. Quando elaborei essa Emenda 20/98, que obriga a Prefeitura a mandar
todos  os  atos  e  contratos  para  a  Câmara,  para  o  conhecimento  da  Câmara,  nós
prevíamos um prazo de cinco dias após a edição, sob pena até de declarar invalidade do
ato, nunca foi cumprido, essa é a verdade. Desde quando fiz isso dai, até o Coronel
Silvino Melo que era o Assessor Jurídico, elaborou para mim isso aí, na verdade nunca
foi cumprido, mas o ideal é o que o Ziza está falando mesmo, se vier o contrato, faz o
contrato essa semana, manda a minuta do contrato pra gente aqui, a gente toma ciência e
não entra com esses conflitos que a gente acaba entrando a toa, ou seja, toma ciência
dos fatos antes da gente elaborar algum projeto aqui na Casa, então nisso o Ziza tem
toda a razão. Se os contratos vêm com três ou quatro meses de atraso, fica difícil o
trabalho”.  A Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas solicita a ordem, o que fora
concedido por ser parte citada, e diz: “Você fala que acredita de não ter sido de má fé,



mas pela sua postura, eu acredito, sua afirmação não me convenceu. Mas outro motivo é
o  seguinte:  Há  uns  meses  atrás  fiz  um Requerimento  e  o  mesmo  Requerimento  o
Vereador  Valdivino  apresenta  depois  e  nem  por  isso  me  ofendeu,  porque  eu  acho
estamos aqui por isso para o bem comum, é isso que a população pediu é isso que
vamos fazer, eu peço, o Zé Lares pede, o Ziza pede, sem problemas nenhum. Obrigada
Presidente”.  2. VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita permissão
para  falar  do  assento,  o  que  fora  concedido.  “É breves  as  palavras,  só  gostaria  de
agradecer nesta noite todos os presentes que vieram e que compareceram na sessão e em
especial ao senhor Fabricio Siqueira Faquim, o pequenininho que está ali, um cidadão
mirim que vem acompanhar as proposituras dos Nobres Vereadores, então saudar este
pequenino  aí,  que  desde  já  está  aprendendo  acompanhar  os  trabalhos  daqueles  que
representam o  povo  nesta  cidade”.  3.  VEREADOR  JOSÉ  PEREIRA DA SILVA
NETO: Solicita permissão para falar do assento, o que fora concedido. “Primeiramente
queria parabenizar o Marcelo pelo ofício que ele fez na área da saúde e estar relatando
inclusive o espaço que foi cedido na Câmara Municipal. A reunião que teve na área da
saúde,  infelizmente  somente  este  Vereador  que  estava  presente,  mas  eu  solicitei  a
Secretária Virginia para que ela fornecesse a ata da reunião, porque estava envolvendo
onze municípios, aonde veio a Coordenadora Terezinha Bolanho, que é a representante
de São Paulo, estava auxiliando neste sentido, para que nós possamos de certo aspecto
todos os Vereadores ter conhecimento dos trabalhos da área da saúde que estão sendo
feito nestes onze municípios e com as realidades que está ocorrendo com o SUS. Então
assim que a Virginia mandar estarei providenciando uma cópia para os senhores terem
conhecimento a respeito disso. Enquanto ao Nobre Vereador Donizeti, também solicitei
os atos administrativos do Prefeito justamente por ter dificuldades, neste sentido,  de
estar fazendo a fiscalização. No mais seria só isso e agradeço a todos”.  O Vereador
Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido e diz:  “Preciso
fazer uma justiça aqui, saudar a presença de um ex-funcionário aqui da sua época de
Presidente, nosso amigo Kiko, que muito nos honra com a presença nesta data e por
coincidência na sua presença de novo”. 4. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES
agradeceu e dispensou o uso da palavra.  5. VEREADOR MARCELO BATISTA DE
MIRANDA MELO:  Solicita permissão para falar do assento, o que fora concedido.
“Só para acabar o embrama então, viu Adriana, vou aceitar isso como uma intenção de
você querer ajudar o povo e não vou falar, apenas isso dai. É que a gente luta, vai a
Brasília, protocolei com o Senador, pedi para o André do Prado, entendeu, só estou
querendo expor isso, que quando a gente consegue a Emenda a gente quer ter, mas tudo
bem, não é isso, é só isso para deixar isso acabado. No mais quero agradecer o trabalho
do  Presidente,  da  Mesa,  de  todos,  dos  funcionários,  dos  Nobres  Pares  e  também
agradecer muito a presença do meu irmão Kiko e da minha sobrinha Laura que veio
abrilhantar  e  ele  veio  matar  as  saudades.  Hoje  ele  falou,  vou matar  a  saudades  da
Câmara, ele foi funcionário e por dez anos trabalhou nesta Casa, o senhor acompanhou



e do Doni também que é do tempo da antiga. Quero agradecer ao André do Prado por ter
viabilizado junto ao Senador pela verba de cento e cinquenta mil para a revitalização do
Ginásio  de  Esporte  e  iluminação,  a  pista  de  caminhada  e  agradecer  também  ao
Secretário de Saúde, que agora disponibilizou um 0800 neste telegrama e que agora vou
tentar informar através da imprensa para as mulheres que fazem aniversário no ano par e
no ano impar, porque o câncer de mama, como foi dito aqui, talvez é a doença que mais
mata a mulher agora, então gostaria de agradecer. Sem mais. O Nobre Vereador Fabio
solicita a aparte, o que fora concedido. “Como o Nobre Vereador Donizeti mencionou
que ele  já  teve  conhecimento  de  um recurso,  que fomos buscar  junto  ao Deputado
Federal  Roberto de Lucena,  de duzentos  e  sessenta  mil  e  que  a  Prefeitura já  fez o
cadastro no SICONV, direcionando para o Jardim Lorena – Rua Vinte e Cinco de Março
e para a Rua Sete de Abril, então estou dando o alerta para o conhecimento de todos e
que ninguém peça asfalto para aquelas ruas, nem Indicação e nem Requerimento porque
já estamos trabalhando neste sentido".  O senhor Presidente diz: Antes de terminar a
presente sessão quero agradecer a presença de todos e em especial da nossa querida
amiga  Bene  que  tem  sempre  prestigiado  o  nosso  trabalho  e  o  Kiko  que  dispensa
comentários,  um amigo sempre,  uma pessoa extremamente competente,  dedicado as
causas do próximo. Kiko você deixa muita saudades aqui, você é uma pessoa exemplar
tanto quanto a seu irmão que hoje ocupa o cargo de vereança nesta Casa. Não havendo
mais oradores inscritos, esta Presidência declara o ponto facultativo o dia 17 de abril de
2014 e a próxima sessão que estava prevista para o dia 21 passa a ser dia 22 de abril  -
terça-feira as vinte horas e nada mais a tratar, o senhor Presidente declara 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, 14 de abril de 2014. 

  

JORGE MISHIMA
Presidente da Câmara 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                      ADRIANA RUFO FREITAS
                 1º Secretário                                                          2ª Secretária


