
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia treze de outubro do ano de dois mil e quinze, 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 MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO, convidou o Vereador JORGE MISHIMA e o Vereador 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO, 1º Secretário e 2ª Secretário, 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. O Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo justificou a ausência do Nobre Vereador Valdivino Ferreira 

dos Santos, que se encontra em Brasília a serviço do município. Feita esta, cotejando-se 

a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 30, do Livro nº. 13 do livro de 

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

“quórum” legal, o Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, invocando a 

proteção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos termos regimentais, declarou abertos 

os trabalhos. Passando para EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 06 de outubro de 2015. O Nobre Vereador Jorge Mishima 

requer dispensa da leitura das Atas, uma vez que as mesmas se encontram na Secretaria 

a disposição de todos os Vereadores. O senhor Presidente acatando o Requerimento do 

Nobre Vereador, coloca em votação a ata. Aprovado. 2. Leitura do Ofício n° 117/15 - 

SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim - *Contratos nºs. 034, 064, 068, 069 e 

070/2015 *Termo Aditivo nº. 03 contrato 080/13; 01 contrato 101/14; 03 contrato 



 

076/2013 *Lei Complementar nº 170/2015 *Lei n° 1736/2015  *Decretos n° 

3086/2015 *Portarias n°s 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408/2015. Terminado o Expediente, passa-se 

para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA  

1. Indicação nº 284/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, junto 

a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando construir um lago no espaço junto ao 

Ginásio Municipal de Esportes para que os frequentadores do local possam desfrutar da 

pesca esportiva. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA 2. Indicação nº 285/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possam ser 

colocados pontos de iluminação pública na Rua Maria Ernandes Castelano, no Bairro 

Castelano. 3. Indicação nº 286/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser feita a 

compra se possível de um veículo para o Setor de Fiscalização, não havendo a 

possibilidade de compra que seja feito então a contratação do mesmo. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 4. Indicação nº 287/2015, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, junto ao Departamento de Obras do 

Município, para efetuar o serviço de canalização na Estrada do Bairro do Sogo, próximo 

à chácara do Sr. Francisco Eiji Shintate. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 5. Indicação nº 288/2015, solicita a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que a mesma tome 

providências no sentido de reparar danos causados por abertura de manutenção de rede 

de água e esgoto na Rua Claudinei Pegoraro. 6. Indicação nº 289/2015, solicita ao 

Digníssimo Sr. Presidente da Sabesp  e ao  Governador Geraldo Alckmin, o estudo de 

viabilizar o plantio de mudas nas margens dos córregos Itaim e do Santo e juntamente 

com a pista de caminhada. Terminado as Indicações, passa-se a ORDEM DO DIA – 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 1. – Em única discussão 

e votação Requerimento N° 109/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para providenciar junto a Secretaria de Transporte do Município, visando efetuar 

a operação “tapa buraco” ao longo da Estrada do Bairro do Carmo, principalmente 



 

próxima a propriedade do Sr. Sebastião Hirata. APROVADO. 2. – Em única discussão 

e votação Moção de Aplausos N° 031/2015 – a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Sra. Joyce Vieira Martins dos Santos, ao Sr. Robério de Almeida da Silva, ao Chefe Sr. 

Ednelson Rodrigues da Silva, ao Prof° Claudinei José de Oliveira e aos Coordenadores 

Senhores Anderson Antônio Carleti, Leonardo S. Alves Leal, Nathalia Gonçalves F. de 

Siqueira, Rafael Chagas da Silva e Rodrigo Sant Anna. APROVADO. Não havendo 

mais material para a Ordem do Dia o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

que faça a chamada nominal dos Senhores Vereadores inscritos para fazerem uso da 

tribuna. Com a palavra, Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas, “agradeço e dispenso”. 

Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “agradeço e dispenso”. 

Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “agradeço e dispenso”. Com 

a palavra, Nobre Vereador José Rodrigues Lares, “agradeço e dispenso”. Com a palavra, 

Nobre Vereador Jorge Mishima, “com a sua permissão, Presidente em exercício, 

Marcelo, eu quero inicialmente agradecer a todos os Vereadores por terem aprovado 

essa Moção. A Joyce, na verdade, tem feito um trabalho excepcional frente a Secretaria 

de Esportes e Lazer. Nesses mais de quarenta anos que conheço o Ginásio de Esportes, 

por sinal, foi iniciativa do Prefeito Municipal, nosso querido Siqueira, na verdade fugiu 

o nome do Prefeito, José Maria Siqueira. E eles tem feito um trabalho excepcional, 

trazendo lazer a todos os nossos cidadãos biritibanos, não só isso, suas conquistas 

extrapolaram Biritiba Mirim, os jogos interiores tem se destacado trazendo várias 

medalhas para Biritiba Mirim. Biritiba Mirim hoje é um exemplo de esporte, graças a 

Secretária Joyce, ao Diretor Robério, ao Chefe Ednelson, e todos são uma equipe. 

Tenho presenciado, porque tenho ido lá, nós temos notado a diferença do Ginásio de 

Esporte, isso é muito importante. E para finalizar, antes que Vossa Excelência corte meu 

microfone, quero manifestar a minha indignação com respeito à notícia publicada da 

nossa querida Primeira Dama Beta, no mínimo é uma irresponsabilidade muito grande. 

A Beta tem se destacado como uma pessoa muito guerreira, e eu cito sempre, Senhor 

Presidente, o exemplo do João Maria Freitas, que era um exemplo a ser seguido. E a 

Beta, mas carinhosamente chamada de Beta, nossa querida Roberta, tem trabalhado 

muito para o social. Denúncias precisam ser apuradas, com certeza, mas eu jamais posso 



 

esquecer que a dona Beta, através de seu trabalho, tem feito bailes, bazares, para 

arrecadar fundos para que crianças menos favorecidas no nosso município no Natal 

tenham o presente que seus pais não podem dar. E no frio, ela tem se destacado, 

trabalhando incansavelmente para trazer, acalentar, aquecer os corações do povo de 

Biritiba Mirim, trazendo verbas, mas não só verbas, eu acho que mais importante é 

trazer o conhecimento, e ela tem feito isso através de curso para Cabeleireira, 

panificação, corte e costura, e muitos outros cursos Senhor Presidente. Então quando sai 

uma noticia desde quilate, que fere e que magoa muito, se comprovada essa denúncia, é 

claro que os culpados terão que pagar. Mas uma vez lançada uma denúncia desse 

quilate, é irreversível a situação. Nesse ano que se provem a campanha política para o 

ano que vem, denúncias vão aflorar de todos os cantos, precisamos ter cuidado para 

analisar friamente para que não magoe e não fira a honra de outra pessoa. E é isso que 

eu quero dizer, muito obrigado”. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Netos solicita 

uma parte, “primeiramente referente a senhora Joyce, o trabalho dela é digno, não tem 

nem que  se estar falando em cima disto, é lamentável que infelizmente uma verba que 

veio na época do Dito Freitas, que foi feito a piscina, que na época foi o Deputado 

Gondim que fez uma verba em torno de cento e cinqüenta mil, e infelizmente não foi 

aproveitado, se fosse hoje nessa administração, como a Joyce tem se mostrado 

competente, com certeza nós teríamos esse benefício a mais para os moradores. E 

referente à notícia, lamentavelmente com a senhora Beta, eu concordo com Vossa 

Excelência que o jornal aproveita para fazer especulações que nem se quer ao menos 

tomaram a sensatez de ligar para a Câmara Municipal e verificar quem é o Presidente, 

colocando como presidente da Câmara o Valdivino. Então lamentavelmente eu 

concordo com Vossa Excelência, quanto à conduta de fiscalização nós estaremos 

sempre fazendo, e também não concordo com essa atitude e de que forma foi exposto, 

porque nem se quer teve a hombridade de estar fazendo acordo com seriedade e com 

responsabilidade. Parabéns Nobre”. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos 

concede seu tempo ao Nobre Vereador Jorge Mishima. Com a palavra, Nobre Vereador 

Jorge Mishima, “só para terminar, como bem lembrou o nosso querido amigo Vereador 

Ziza, tem gente que chama dessa forma, realmente foi feita uma piscina, com verba 



 

destinada, na época do nosso querido e saudoso Prefeito Benedito Freitas. A piscina 

teria que ser construída porque a verba foi destinada exclusivamente para piscina. O que 

que aconteceu, ou faz a piscina, embora eu não concorde que piscina numa cidade que é 

rodeado por barragens é quase que impossível a sua utilização, a não ser que faça uma 

piscina aquecida. Mas bem lembrado Vereador, se fosse hoje talvez a piscina tivesse um 

uso diferente.  Eu sugeri até, na oportunidade, que fosse aterrada aquela piscina. Isso foi 

um dos Requerimentos meus. Por várias vezes que passei, a piscina estava deteriorada e 

refazer aquela piscina, como há um grande problema de infiltração, ela é inviável, é 

inviável recuperar a piscina, e lá está se tornando um criadouro de mosquitos, e por 

causa disso este Vereador solicitou naquela época que fosse aterrado aquela piscina. 

Infelizmente no nosso Brasil, né Vereador, cria-se elefantes brancos e depois não sabem 

como tratar. Muito obrigado”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto, “logicamente se ela fosse construída hoje, com o andamento e a área de esporte, 

estaria bem mais fundamentada. Não haveria nem necessidade, de repente, estar que 

nem os projetos da Prefeitura que está contratando a RR para estar dando aula para os 

alunos, que nós teríamos a piscina, teria uma malha própria no Ginásio de Esportes, 

trazendo benefícios ao município. Mas bem lembrado e parabéns”. Com a palavra, 

Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “gostaria de agradecer a 

colaboração dos Nobres Vereadores Jorge Mishima, nosso Presidente sempre, e do José 

Pereira, que tem sempre sido solicito no auxilio do trabalho, agradeço os Nobres 

Vereadores, aos que compareceram aqui nesta sessão, como sempre tem os nossos 

amigos, especificamente hoje mandando aí minhas saudações ao Douglas, para a Kátia e 

para o Pablo, familiares do nosso querido Jorge Mishima, nosso amigo partidário do PR 

ali e nossos amigos que sempre nos acompanham, e a todos que assistem a Sessão 

Online. Gostaria apenas aqui de parabenizar mais uma vez o Jorge Mishima, ele tem 

sido um cara de uma gratidão, um Vereador dentro da sua pessoa que tem uma gratidão 

e reconhecimento pelo mérito alheio, e isso enaltece o trabalho, ele sempre tem aqui 

agradecido e enaltecido os méritos dos trabalhos das pessoas que compõem a 

administração pública, bem como outras personalidades da cidade. Já foi feito esses dias 

um elogio da Nobre Vereadora ao “Ligeiro”, o qual não pode vir aqui receber, e é 



 

inegável, apesar de que, nós que fomos os jogadores, o Jorge ainda bate sua bolinha, o 

Zé também, o Lourival, aqui temos atletas né, o Valdivino, o Ziza, que jogou futebol e 

adoramos o futebol, como conhecemos apesar da quadra aberta, onde foi lá palco de 

diversos campeonatos e alguns espetáculos de futebol, aqui até pelo nosso Vereador 

celebrado aqui, e esta fechado hoje, é inegável a diversidade dos esportes na cidade. 

Hoje a nossa Secretaria foi exemplar, junto com o Robério, Ednelson, com o Curupira, 

Anderson Carlete, o Ligeiro, e os demais professores, e também o Anézio com seu 

trabalho na escolinha de futebol, que eles têm feito a diversidade e ali no Ginásio de 

Esportes hoje, tem se encontrado espaço maravilhoso. Agora também com a iluminação, 

com a nova pista de caminhada que é uma luta nossa, dos Vereadores, a gente aqui, eu 

também, eu particularmente estou tendo o privilégio de fazer uma caminhada sempre 

ali, e em breve estará inaugurada essa pista, a nova pista de skate, tem sido um local 

realmente de lazer, no qual tenho certeza que mais adiante é capaz de fazer ao lado para 

pesca, como pediu ao Nobre Vereador, e trazer ao nosso povo biritibano um local mais 

de lazer. No que tange a construção da piscina, eu acredito que a verba foi aplicada pelo 

nosso Prefeito Benedito Freitas, como aprovada pelos Nobres Vereadores que 

compunham a Câmara naquela época porque era uma verba específica para aquilo, se 

não me engano, e talvez não há, o que o Jorge falou, ele foi muito inteligente, hoje uma 

piscina na cidade de Biritiba quem sabe, é muito difícil usar a água aqui porque a 

temperatura é gelada, se você em uma piscina na sua casa que não tem aquecedor, ela 

vai esquentar três da tarde, quatro horas começa a descer a serração, por isso é muito 

complicado, e gerir uma piscina pública em um espaço daquele, talvez teria uma 

política não muito fácil, seria necessária mais piscinas, colocar salva vidas, mas foi feita 

com nosso saudoso Benedito Freitas, e os Vereadores que compunham a Câmara, pois 

foi uma verba específica. Muitas pessoas falam, “mas aterraram a piscina?”, não teria 

condições de uso, foi sensato até para não ocorrer acidentes, bem como um poço de 

dengue, como, infelizmente, até meu filho foi acometido semana passada e está se 

recuperando.  No mais eu gostaria de parabenizar os Vereadores pelo trabalho, e 

comentar com tristeza e a postura Nobre do Vereador José Pereira da Silva, que apurou 

mas, com tristeza, mesmo porque quando a gente que é político tem o nome a baila e se 



 

torna público o nome aqui,  e no ano que antevêem, a política do vale-tudo é triste. E 

quando a gente vê aqui um rosto de um político, é aquilo que eu falei, da outra vez, 

quando a pessoa põe a imagem da outra pessoa, sem tomar cuidado de apurar, com uma 

intenção política, oportunismo, ou até mesmo sem consultar o Presidente ou o próprio 

Vereador que está apurando o caso, é muito triste. Pode ter certeza que por mais que a 

nossa, as vezes você se pergunta o porquê você está na política, não dá para entender, 

você quer ajudar, você quer trabalhar, e você vê que a Roberta tem realmente 

desenvolvido um trabalho no fundo social espetacular, abdicando de um monte de coisa, 

ela não precisaria disso, e hoje você vê a foto dela no jornal, sem apurar, sem ainda ter 

uma denúncia, usando até uma imagem ao lado do nosso Nobre Vereador Ziza, no qual 

eu tenho certeza que é muito triste, então eu compartilho do sentimento de tristeza, e até 

mesmo do aproveitamento político, oportunismo em fazer isso, sei que nosso Prefeito 

também está chateado, a Roberta também, e aqui os Vereadores que são como o Nobre 

Vereador Ziza disse também, são sabedores do trabalho que a Roberta tem feito aqui, e 

desviar merenda, uma coisa que ela nem, do alimento, então eu faço aqui o retorno e 

faço coro ao Jorge pela minha indignação com a matéria colocada no jornal, e peço aos 

Nobres Vereadores que vão se reeleger, vão se candidatar a reeleição, bem como a 

pleitos maiores, que se preparem pois infelizmente hoje a gente está aí com a imprensa, 

algumas sérias, e outras que tem uma intenção política. As redes sociais, devemos 

pautar, apesar daquilo que eu falei, tenho orgulho de estar com os Vereadores, com o 

Prefeito, com sua esposa, com o Vice, com a administração pública, os Secretários, 

tenho honra, tenho prazer de estar aqui e me indigno sim com isto que é feito, é um ato 

de covardia. Se uma pessoa está sendo acusada do inquérito policial, um termo 

circunstanciado, já colocar e escancarar a imprensa, é uma pena o que fazem hoje, não 

desejo isso a nenhum de vocês Vereadores, nem Prefeitos, eu acho que a campanha do 

vale-tudo tem que parar, a política tem que ser usada em prol do bem maior. Me estendi 

demais, gostaria aqui de pedir desculpas, mas me sinto com indignação pois eu sei da 

força que a Roberta tem feito. E de repente ela num feriado estava passeando e sabe de 

uma notícia dessas, daí eu imagino que ela tenha perdido totalmente o, não é legal ver, e 

imagino mais ainda os filhos, que devem olhar para a foto da mãe, e saber do trabalho 



 

que ela faz, que ela se ausenta do lar quantas vezes, Jorge, fazendo baile, promovendo 

campanhas, e podia estar no conforto da casa com os filhos, e a gente, como tem a 

Adriana que é mãe aqui também, vocês que são pais, se ausentam de estar com seus 

filhos para compromissos aqui com a população, e a imprensa vem e apenas coloca 

uma, é triste”. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicitou a palavra, “eu 

fiquei sabendo dessa notícia hoje, embora o jornal tenha sido entregue da sexta-feira, 

mas eu não estava aqui, somente hoje que eu tomei conhecimento e de imediato, 

inclusive, levei ao conhecimento do Jorge, porque eu mesmo não concordo da forma 

que foi feita, eu creio que quando nós temos que fazer fiscalização nosso trabalho, nós 

fazemos com dignidade e respeitando as pessoas, e infelizmente, como eu disse, nem 

sequer verificaram quem era o Presidente da Câmara, só colocaram ao ar livre e de 

qualquer forma, e isso não pode ocorrer”. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, “gostaria de parabenizar a postura do Ziza, pois nós sabemos 

seu posicionamento como parlamentar aqui, e nem um momento, mesmo a gente, ele 

tendo aqui a postura de Vereador, ele se põe contra falsidade e contra leviandade, então 

Ziza, eu te agradeço pela postura, porque você sabe que a honra uma vez que é 

imaculada não tem o que fazer agora, o jornal não vai colocar o dia que ela for colocada 

apurada, dar a mesma ênfase com a notícia que foi dada. Não desejo a nenhum de vocês 

Vereadores, a ninguém, a nenhum funcionário da Câmara, a ninguém, a nenhuma 

pessoa que seja acusada de um crime que não cometeu. Olha, três erros não fazem uma 

certo,  um erro não faz um acerto, é difícil você retornar, aquilo que eu falei da 

historinha das penas, o mal que causaram agora a nossa Primeira Dama é impagável. 

Por mais que se tenha que esperar o posicionamento, a apuração e tal, colocar penas a 

imagem dela, você vê nitidamente que é político, se ao mesmo ter um zelo, cuidado, 

gente isso daí é deplorável, faz com que a gente pense realmente em abandonar a 

política. São essas coisas que a gente, sabe, as pessoas questionam, colocando de 

repente como colocaram para mim, Jorge, “pô Marcelo, você emagreceu, está todo 

mundo falando que você está com câncer, você está com diabetes, você está morrendo”, 

eu fiz um regime, estou saudável, “ah é por isso que você não quer ser candidato?”, não, 

não quero porque não quero. Quero estar com a minha família, colaboro com tanto 



 

quanto colaboro como Vereador, política não é tudo gente. A vida é a gente estar feliz, 

em harmonia, hoje descobri que estou no melhor momento da minha vida, estou feliz 

com a minha família, e glória a Deus, estou com o Nobre Vereador Ziza que tem sido 

um amigo, vocês aqui tem sido uma benção, desejo a vocês Vereadores campanha, 

sucesso, vocês tem trabalhado, o que a gente não pode só, mais uma vez, aceitar a 

denúncia vazia, a gente tem aqui que defender a postura de um ao outro, apurar o que 

tem que ser apurado, mas não pode aceitar de qualquer jeito, falar de uma pessoa sem 

ela poder se defender. Eu gostaria aqui também de enaltecer, apesar da falta da postura 

que tem o Nobre Donizeti Assis de Siqueira, em defender os Vereadores, o Fábio 

Faquim que também tem se mostrado presidente, e um defensor de nós Vereadores e da 

administração, bem como o Ziza e o Jorge que sempre tem falado, a todos vocês, muito 

obrigado, me desculpem me estender, e eu gostaria apenas de encerrar essa Sessão 

pedindo para o Nobre Vereador ver se tem mais oradores. Apenas para encerrar os 

trabalhos, queria relembrar da Reunião das Comissões, Projetos de Lei n.º 27, 28, 29 e 

31/2015, amanhã, às quinze horas, segundo a nossa sempre querida diretora, Vanderli. 

Gostaria apenas de fazer um convite aqui, Ilustríssimos Senhores Vereadores, nós da 

EMEF Pedro Henrique Mello Guimarães Rodrigues, temos a honra de convidar Vossas 

Senhorias e família, para participar da Festa da Primavera, que será realizada no dia 

dezessete de outubro de dois mil e quinze, às treze horas, em nossa escola. 

Cordialmente a equipe. Antes de me estender, não poderia deixar de agradecer e 

parabenizar o Nobre Lourival também, pelo apoio a Festa do Barro Preto, aos 

Vereadores que têm colaborado, que a gente sabe com as festas que tem tido do São 

Benedito, todos os Vereadores, eu sei porque a organização vem pedir ajuda, a Festa de 

São Benedito, a festa também do Marcos Zaramela, aquele foi o oitavo, foi no sítio dele 

esse fim de semana, e falar que o Marcão também tem um coração que, ele tem feito 

essa festa aí e agora ele levou para o sítio dele, é uma coisa à enaltecer. Gostaria aqui 

também de parabenizar e pedir, e falar que o Marcão tem pedido para a gente ver se 

consegue trazer a ecoterapia, que é um trabalho muito bom, de volta, gostaria de pedir o 

auxílio de vocês também Vereadores, neste intento. E no mais, só peço a Deus que, 

agradecer a ele mais um dia de vida e o trabalho ao lado de vocês, tenho muita honra. 



 

Obrigado, boa noite a todos”. Não havendo mais oradores inscritos e não havendo mais 

nada a ser tratado, se declara encerrada a presente sessão. De tudo o que, para constar 

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

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 13 de outubro de 2015.  

 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 

Presidente 

 

                 JORGE MISHIMA                                            JOSÉ PEREIRA DA                 

                                                                                                      SILVA NETO 

                       1º Secretário                                                              2ª Secretário 
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