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ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA XIIª LEGISLATURA DO 

MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM E POSSE DO EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, VICE PREFEITO E VEREADORES 

COM MANDATO DE 1º DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 

2016. 

 

Às dez horas do primeiro dia do mês de janeiro 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, reuniram-se 

em Sessão Solene de Instalação, os Senhores Vereadores eleitos para a XIIª 

Legislatura (2013-2016), sob a Presidência da Srª. ADRIANA RUFO FREITAS, 

Vereadora mais votada, a qual convidou a mim, Vereador MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO, para secretariar os trabalhos da Sessão. Declarando instalada a 

Sessão, a Srª. Presidente passou a compor a Mesa Diretiva convidando-o a tomarem 

assento, Tenente Srª. Cláudia Regina, representando o Comandante do 17º Batalhão 

Tenente Coronel Lúcio, Ilmo. Sr. Orli de Morais, Delegado Seccional de Polícia 

Assistente, representando o Delegado Seccional Dr. João Roque Américo, Srª. Alzira 

Dias Gonçalves, esposa do Vice-Prefeito eleito, Srª. Marilda Melo Taino, Sr. Carlos 

Alberto Taino, Srª Roberta de Oliveira Silva Taino – esposa do Prefeito eleito e Srª. 

Edna Pauletti Silva. Covido os senhores vereadores eleitos e diplomados para 

adentrarem ao plenário: Carlos de Araújo, Donizeti Assis de Siqueira, Fabio Faquim 

de Oliveira, Jorge Mislhima, José Pereira da Silva Neto, José Rodrigues Lares, 

Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, Valdivino Ferreira da 

Silva e Walter Machado de Almeida. Neste momento nomeio uma Comissão Especial 

composta pelos Srs. Vereadores Carlos de Araújo e Walter Machado de Almeida para 

introduzirem no Plenário o Senhor CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR e o Senhor 

JOSÉ CURY ANDERE FILHO, respectivamente, Prefeito Municipal e Vice-Prefeito 

eleitos para tomarem assento na Mesa Diretora. Em seguida, a Srª. Presidente 

convidou a todos que se postem de pé, para juntos entoarem o Hino Nacional. Após, 

passou-se à posse dos Senhores Vereadores: Carlos Araujo, Donizeti Assis de 

Siqueira, Fabio Faquim de Oliveira, Jorge Mishima, José Pereira da Silva Neto, José 

Rodrigues Lares, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, 

Valdivino Ferreira da Silva e Walter Machado de Almeida. 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 

01/01/2013 até 31/12/2016. A seguir, a Presidente Senhora Adriana Rufo Freitas, 

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, 
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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, a Srª. Presidente 

Vereadora Adriana Rufo Freitas, declarou o Sr. CARLOS ALBERTO TAINO 

JUNIOR, legal e formalmente empossado no cargo de Prefeito do Município de 

Biritiba Mirim, e o Sr. JOSÉ CURY ANDERE FILHO, empossado no cargo de 

Vice-Prefeito, para o mandato de 2013 a 2016. A senhora Presidente, Vereadora 

Adriana Rufo Freitas concede o uso da palavra aos Vereadores que queiram utilizá-la. 

Com a palavra, a Vereadora Adriana Rufo Freitas: bom dia a todos, autoridades 

presentes, não tenho como iniciar meus trabalhos da Câmara que não seja 

agradecendo, agradecendo a Deus pela vida e pelas oportunidades, aos 

colaboradores e amigos que fiz durante a campanha, a equipe que acreditou em nossa 

proposta de trabalhar por uma cidade melhor, a minha família, papai, mamãe, 

irmãos, cunhados, filhos, primos, sobrinhos, tios, minha nora, meu sogro, a todos que 

não me deixaram nenhum momento dessa dura caminhada que foi chegar até aqui, em 

especial ao grande amor da minha vida, meu eterno companheiro, meu marido 

Gilson, que cuida de mim e meus filhos, muito obrigado meu amor, tenho muito 

orgulho de ser sua esposa, gostaria de agradecer o Prefeito Inho, a sua esposa Beta, 

ao Seu Cury, a Dona Alzira, de toda a sua equipe, e aos companheiros do PR, e da 

coligação que também são responsáveis por esse momento, agradecer a todos que 

aqui estão e dizer que estou orgulhosa de saber que tanta gente acreditou e neste 

momento dizer que vou honrar todos vocês, honrar todo o tempo que vocês dedicaram 

a esta campanha e fazer com muito trabalho e dedicação, que vocês sintam de mim o 

mesmo orgulho que eu sinto hoje de vocês, meu muito obrigado a todos. Presidente 

Adriana concede a palavra ao Excelentíssimo Vereador Donizeti Assis de Siqueira: 

Difícil hein, depois dessa oradora, professora. Bom dia a todos, senhores membros da 

mesa, autoridades aqui presentes, prefeito, vice, população e nobres colegas, quero 

dizer a vocês que em 1990 logo que eu vim morar aqui em Biritiba Mirim uma pessoa 

me convidou para sair candidato a vereador nessa cidade, de pronto eu aceitei o 

desafio e fomos candidatos, onde fui eleito em 1992 para o primeiro mandato, desde 

então, nunca mais deixei de ser candidato e aqui estou hoje no quinto mandato de 

vereador, vocês não sabem como é difícil permanecer por vinte e três anos fazendo 

política, agente adquire adversários gratuitos, alguns chegam até a ficar inimigos por 

conta de bandeira partidária, mas devemos lembrar sempre que democracia é 

respeitar a vontade do povo, se o candidato foi eleito, o foi porque a vontade 

democrática quis o povo assim o quis. Aqueles que não foram eleitos, meus parabéns 

pela coragem de competir porque nada na vida é fácil, mas nunca desistam, um dia 

chegaremos lá. Gostaria de agradecer a Deus por estar aqui, minha família, meus 

amigos sem vocês não sou ninguém, minha querida mãe Dona Ana e meus queridos 

irmãos José Cuba e Mara que já estão em outro plano, mas já me ajudaram muito e 

continuam me ajudando, agradecer a todos aqueles que de uma forma ou outra 

ajudaram na eleição, até aos adversários que quanto mais eu tenho, mais forças eu 

adquiro para lutar e atingir meus objetivos. Quero agradecer o Prefeito Inho e Beta, 
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por tudo e parabenizá-los por essa vitória, lembre os dois pés no mesmo barco senão 

afunda, é isso aí sobrevivemos. Meus votos de congratulações aos vereadores eleitos e 

aqui presentes, quero agradecer de forma especial, mas muito especial mesmo porque 

quando agente está no comando de algo é sempre lembrado, mas depois que deixa o 

comando para outros, acaba sempre no esquecimento, mas eu não esqueci e jamais 

esquecerei porque agente tem que andar olhando para frente, mas nunca, jamais 

deixar de ver o que ficou para trás até para que se corrijam os erros e aperfeiçoa os 

acertos, lembre-se todo o ser humano já teve um professor na vida, obrigado meus 

professores e idealizadores da minha política, Benedito Freitas vice-prefeito e muito 

obrigado meu amigo e mestre Waldemar Costa Neto. Que nesse mandato Deus nos dê 

sabedoria o suficiente para nós errarmos menos, bom dia a todos e Feliz 2013. 

Presidente Adriana concede a palavra para Excelentíssimo Vereador Pastor Fabio 

Faquim de Oliveira: Glória a Deus, eu saldo a todos, agradeço primeiramente a 

Deus porque na verdade eu entendo que tudo vem de Deus, a bíblia sagrada diz que 

toda autoridade é constituída por Deus e quem nos empossou em primeiro lugar foi 

Deus, eu agradeço por tudo aquilo que Ele tem feito por tudo aquilo que Ele tem 

realizado na minha vida, eu tenho motivos para estar muito feliz nessa manhã e 

aqueles que acompanharam a trajetória da minha vida, que me conhecem desde 

pequeno, as fases que na vida nós passamos e chegar até o momento que nós 

chegamos hoje é momento verdadeiramente de celebrar e agradecer a Deus, eu saldo 

todas as autoridades presentes nessa manhã, parabenizo também a todos os 

vereadores eleitos, parabéns a todos vocês independentemente de bandeira partidária, 

nós estamos juntos e temos um propósito.Entendo que a política tem um foco, e o foco 

da política é o povo,  a partir do momento que nós perdemos a visão do povo nós 

perdemos a visão da política, parabéns a todos os vereadores, parabenizo também ao 

prefeito, parabéns porque seu trabalho foi reconhecido, a sua administração foi 

aprovada, Deus aprovou e o povo reconheceu , parabéns porque eu te conheço de 

longa data e estar hoje nessa manhã com você é uma grande honra também, eu 

reconheço teu empenho, a tua força, a sua dedicação, o teu trabalho ,a tua garra, a 

tua vontade e Deus colocou tudo isso no teu coração e hoje nós podemos reconhecer 

que Biritiba está melhor e esses quatro anos de continuidade é realmente para 

Biritiba não parar, que Deus abençoe a sua vida.É com grande temor, com muito 

temor mesmo que eu assumo essa tribuna e já posso sentir aqui o peso da 

responsabilidade de ser como um dos vereadores eleitos , representante de cada um 

de vocês no nosso município, mas eu me alegro com tudo isso porque?porque eu sei 

que através de um caráter integro, eu sei que através de dedicação, de empenho, eu 

sei que através de responsabilidade é possível dar uma resposta positiva a todos 

aqueles que me confiaram este momento, eu agradeço aos duzentos e oitenta e quatro 

votos que me deram a oportunidade não somente de representá-los nesse município, 

mas me deram a oportunidade de representar os mais de trinta mil habitantes em 

Biritiba Mirim, sou grato realmente a Deus por tudo isso, o momento é um momento 

especial e não é somente especial para nós vereadores eleitos aprovados pelo voto do 

povo,eu sei que é um momento especial para cada um de vocês, os familiares que 
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estão aqui, que caminharam junto com cada vereador, com cada candidato que se 

esforçaram , que empenharam nesse momento, eu acredito que o ambiente dominante 

nesta Câmara não é a tristeza, muitas pessoas choram, mas choram de alegria 

porque?porque a alegria é aquilo que está dominando essa Câmara e todos que estão 

aqui estão alegres, os vereadores eleitos, prefeito, vice-prefeito e todo o povo que veio 

prestigiar cada um dos seus vereadores, que Deus abençoe a vida de todos vocês, 

agradeço aos amigos que direta ou indiretamente contribuíram para esse momento, 

contribuíram para essa vitória, eu não vou citar o nome de pessoas porque agente 

sempre acaba se esquecendo de alguém e eu não quero  deixar ninguém triste,então 

muito obrigado a todos os amigos, a todos os colegas que contribuíram para que este 

momento se tornasse realidade, agradeço também a todos os pastores, homens de 

Deus que me receberam em suas igrejas , que oraram pela minha vida , que 

abençoaram a minha vida, que desejaram toda a sorte e benção para que esse 

momento se realizasse, acontecesse para que este momento se materializasse, muito 

obrigado por todos os pastores, agradeço pela família, nosso maior patrimônio é a 

família e eu agradeço pela família, minha sogra professora Ester, o seu prestígio, seu 

respeito, seu reconhecimento pelas pessoas, meu sogro que nas suas caminhadas 

pelas zona rural por aí pôde contribuir para que este momento se tornasse realidade, 

agradeço também a Deus e pelo meu primo Maurício mais do que um primo um 

irmão, um amigo, um companheiro que não mediu forças para que este momento se 

tornasse realidade, que Deus abençoe você e toda sua família, agradeço a Deus pela 

minha mãe, mulher abençoada, mulher que tanto orou pela minha vida, eu tenho 

certeza que a alegria dela é muito maior que a minha nesse momento, uma mulher 

respeitada que tem um bom testemunho de vida, comerciante no nosso município, mãe 

que Deus abençoe a senhora, sou muito feliz por ser seu filho, muito obrigado, 

agradeço também a Deus pela família que Deus me deu, pela minha esposa e pelos 

meus filhos maravilhosos, essa mulher que sempre esteve ao meu lado, companheira, 

amiga, que chorou, que se alegrou e que suportou um marido e mais dois meninos, 

três homens dentro de casa, não é fácil isso não, não é pra qualquer um, obrigado 

meu amor, você é um presente de Deus na minha vida, você é a mulher mais 

maravilhosa e mais bonita desse planeta e eu louvo a Deus por isso, Deus te abençoe, 

encerro aqui as minhas palavras, que Deus abençoe Biritiba, que Deus abençoe a 

Câmara dos Vereadores e cada vereador, que Deus abençoe nosso Excelentíssimo 

Prefeito e seu vice-prefeito seu Curry, que Deus abençoe todas as famílias o meu 

muito obrigado a todos.Presidente Adriana concede a palavra para o Excelentíssimo 

Vereador Jorge Mishima: Excelentíssima Presidente de fato e de direito vou fazer 

uma revelação, caso eu não tivesse um compromisso com meu partido, a vossa 

Excelência seria a minha candidata predileta, senhora presidente,excelentíssimo 

Prefeito Municipal, nosso querido vice-prefeito, senhores vereadores permitam citar 

nominalmente todos eles, a nossa presidente Adriana Rufo, Carlos,Donizeti, Fabio, 

José Pereira, José Rodrigues, Lourival, Marcelo,Valdivino e Walter sejam bem-vindo 

a esta casa, digo porque como nobre vereador meu grande amigo,embora correntes 

contrárias dizem que eu não tenho afinidade, pelo contrário tenho enorme admiração 



 5 

pelo nobre vereador Donizeti, senhoras, autoridade presentes os nossos 

agradecimentos , senhores vereadores, senhoras e senhores, é com enorme satisfação 

que retorno a essa casa, mais precisamente a este Plenário do qual eu fui autor desta 

homenagem ao grande vereador João Suharo Makiyama isso de fato me orgulha 

muito, eu também gostaria de agradecer muito é claro primeiro a Deus, a minha 

família, aos meus amigos e aos meus queridos eleitores de Biritiba Mirim, vou 

também agradecer a minha querida esposa Márcia, me desculpe a emoção é muito 

forte, uma pessoa  que sempre esteve presente comigo nos momentos mais difíceis ela 

sabe o porque, muito obrigado, tentando passar a emoção, quero agradecer mais uma 

vez a todo eleitorado, nós estamos aqui para cumprir o voto que nos foi dado , diz um 

ditado que dinheiro perdido nada perdido, saúde perdido, muito perdido, caráter 

perdido tudo perdido, então a nós vereadores, talvez eu não tenha esse dom para 

orientá-los, mas estamos aqui para assessorá-los no quer for possível, eu agradeço 

mais uma vez a todos vocês e concerteza deste vereador pode ter a absoluta certeza 

trabalharei com honestidade, com lealdade e principalmente com nosso Prefeito que 

foi uma peça importante na minha carreira política me abraçando vindo do PTB 

estraçalhado, fui acolhido pelo PSDB, muito obrigado a todos e Feliz 2013. 

Presidente Adriana concede a palavra para Excelentíssimo Vereador José Pereira da 

Silva Neto: Primeiramente bom dia a todos quero em primeiro lugar como os demais 

companheiros cumprimentar todas as autoridades presentes e agradecer a Deus e que 

Deus tem transformado muito a minha vida e se não fosse ele eu não estaria aqui hoje, 

agradeço a minha esposa, meus filhos, minha filha, minha família toda que me 

apoiaram, sabendo dos propósitos que nós temos para cidade, já antes mesmo de sair 

na campanha já fazia alguns trabalhos sociais na cidade, coisa que é muito 

necessário no nosso município e vamos estar contando com a presença do nosso 

prefeito e demais autoridades, quero agradecer as autoridades presentes, em especial 

a uma   pessoa que eu tenho como o meu irmão Doutor Orli que pra mim é uma 

grande satisfação por ver nosso crescimento aos poucos com humildade, mas sempre 

com Deus em primeiro lugar, agradeço ao Senhor e a Tenente Claudia que representa 

pra mim a instituição ao qual eu encerrei na carreira aos trinta anos de serviço, mas 

concerteza estaremos juntos procurando o melhor para nossa cidade e em especial 

agradecer a todos que confiaram no trabalho da gente, Deus nos prepara caminhos 

que muitas vezes nós não entendemos, mas com sabedoria, com humildade pedimos 

para que ele nos dê compreensão, a mesa,a todos os companheiros que estão não 

temos partido, objetivo é trabalharmos unidos para nossa cidade, tirarmos a 

diferenças à aqueles que os tenha para que possamos fazer o que é certo, e não 

fazermos o que é conveniente para nós, eu creio que a sociedade estava solicitando 

mudanças e eu creio que a mudança está vindo e há tempo para aqueles que querem 

realmente mostrar a este povo que quero o melhor pra cidade fazer o que é certo , 

então em primeiro lugar quero que Deus abençoe a todos e ilumine as decisões de 

vocês em cada momento, em cada projeto, em cada coisa que vocês forem fazer nesta 

Casa de Leis, ao Prefeito peço humildemente que colaborem com o pessoal como vem 

colaborando para que possamos fazer projetos sociais que é muito necessário em 
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nosso município e estaremos juntos aprovando o que for de interesse para cidade 

concerteza sem demagogia, sem partidário, sem problemas políticos passados, o que é 

importante para nossa cidade, é fazermos o que é certo, o que é correto e que Deus 

ilumine agente sempre , a todos eu agradeço e que Deus nos dê sabedoria para 

sabermos o caminho correto a seguir sempre, obrigado. Presidente Adriana concede a 

palavra para Excelentíssimo Vereador José Rodrigues Lares: Bom dia a todos, 

primeiramente eu gostaria agradecer a Deus, e agradecer também a minha esposa 

que está ali que lutou nessa campanha de unhas e dentes com a gente, ao meu irmão 

Chicão que está ali também, desde que começou a campanha foi uma luta muito 

difícil, nunca fui político é a primeira vez que entrei na política em Biritiba Mirim, sou 

produtor rural em Biritiba Mirim a mais de vinte anos e tenho orgulho senhor Prefeito 

de ser produtor rural em Biritiba Mirim, que é uma força imensa que existe em nosso 

município e estarei aqui principalmente para lutar pela agricultura em Biritiba 

Mirim, e também gostaria de agradecer a todos os votos que tive em Biritiba, 

trezentos e oitenta votos e não vou agradecer todo mundo pelo nome porque eu vou 

esquecer alguém e alguém vai ficar magoado, muito obrigado a todos. Presidente 

Adriana concede a palavra para Excelentíssimo Vereador Lourival Bispo de Matos: 

Boa tarde a todos, primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade que 

me deu pra eu retornar a esta Casa, eu fico muito feliz em retornar a esta Casa para 

que possamos realizar um grande trabalho, os trabalhos sociais que Biritiba precisa e 

só quero dizer uma coisa, uma vez agente foi muito criticado, eu respeito em alguns 

lugares, eu tive duas passagens, agora no momento estou sendo o terceiro mandato, 

perdi duas eleições, mas nunca deixei de não trabalhar, nunca cruzei os braços, Deus 

sempre me deu coragem para estar trabalhando pelas pessoas mais carentes, então 

minha importância é isso é ter a população sempre atendida nos momentos difíceis, 

quero saber nas horas difíceis realmente quem acolhe, e realmente esses vereadores 

Graças a Deus sempre tenha essa vontade e força que Deus me deu, primeiramente 

gostaria de agradecer a Deus que é a importância para todos nós, quero agradecer 

minha esposa que está presente, obrigada vida são quarenta e quatro anos de 

convivência, muito obrigada que Deus te abençoe por suportar, porque a política não 

é fácil e esses cinco mandatos que eu já estou disputado é muito difícil para ela deixar 

eu sair de manhã chegar a noite e ela sozinha em casa, saindo sozinha também,eu tive 

o segundo mandato em cima de uma cama mas Deus e o povo de Biritiba não 

deixaram de eu não ter a minha vitória, eu retornei a esta Casa no meu segundo 

mandato em cima de uma cama, então eu só tenho que agradecer a Deus e esses votos 

de confiança que me deram, novamente me deram os votos de confiança, muito 

obrigado a todos, Prefeito só quero dizer uma coisa a Vossa Excelência estou aqui 

nesta Casa de Leis junto com meus companheiros, vou citar o nome de dois que já 

tiveram dois mandatos junto comigo Donizeti Assis de Siqueira e Valdivino Ferreira 

dos Santos, tiveram junto comigo, meus amigos muito obrigado, vamos juntos 

novamente, aqui não temos coisas partidárias não, vamos ter união de amigos para 

trabalhar em prol da nossa cidade, essa que é a Lei, Prefeito e Vice-prefeito meu 

segundo pai, muito obrigado pela ajuda que tem me dado, o respeito que tem me dado, 
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muito obrigado de coração, os Senhores, autoridades presentes muito obrigado a 

todos, aqui nós estamos independente da decisão daqui a pouco pela Mesa, Vossa 

Excelência pode ter certeza, qualquer decisão que houver, nós estamos juntos para 

realizar os projetos do Prefeito mandar, nossos projetos também dos vereadores, 

estamos juntos sem demagogia, isso eu só peço a todos, vamos respeitar a opinião de 

cada um, porque a importância é isso, a hora que nós  passarmos a não  respeitar a 

opinião das pessoas nós não somos ninguém, para sermos respeitados nós temos que 

respeitar também, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Presidente Adriana 

concede a palavra para Excelentíssimo Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: 

Bom Dia a todos aqui presentes, quero de antemão desejar um Feliz Ano Novo, que 

vocês consigam tudo o que almejam em família, com muita paz, prosperidade e 

serenidade, quero aqui agradecer a oportunidade de levar a palavra a vocês, 

cumprimentar aqui os nobres Vereadores, quero saldá-los aqui e dizer que podem 

contar comigo que eu quero fazer parte da engrenagem do relógio pra gente 

funcionar junto, cada um com sua importância, ninguém melhor que ninguém, vocês 

podem contar comigo, ao pessoal que representa a população quero agradecer e 

tentar responder os anseios que a sociedade necessita, quero agradecer demais a 

minha família, uma família que eu tenho maravilhosa, a minha mãe que está aqui, 

meu pai, que me ensinaram a amar essa cidade e as pessoas de Biritiba como eu amo, 

a esposa maravilhosa que eu tenho pela paciência e pelos momentos que eu tive que 

me ausentar, pelo apoio, meus irmãos, irmãs, cunhados, a toda minha família, não 

posso nem saber o quanto eu devo agradecer, falo aqui que eu quero lutar muito e 

melhorar o bem-estar da população de Biritiba, gostaria de agir com serenidade, que 

Deus guiasse meus passos aqui, as decisões, sempre buscando o melhor pra todo 

mundo, quero agradecer ao Inho, meu primo, Prefeito, Adriana, Donizeti do partido 

PR, os vereadores aqui eleitos, Carlos, Valdivino, Lourival, Waltinho, Ziza, Fabio, Zé 

do Brejo e Jorge Mishima,é uma honra compor com vocês na Câmara, quero ajudar 

em todas as decisões, vocês podem contar comigo que eu sou parceiro, pretendo 

manter postura, conduta e palavra, quero trabalhar pelo povo de Biritiba e fazer 

honrar todos os votos, a todos os amigos que contribuíram na minha campanha e aos 

que não puderam contribuir porque tinham outros compromissos, mas me 

aconselharam, quero agradecer no fundo do meu coração ao pessoal de Biritiba, no 

mais meu muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus ilumine nossos passos, 

obrigado. Adriana concede a palavra para Excelentíssimo Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos: Presidente quero pedir permissão que a minha esposa se leve a 

participar dessas pequenas palavras que vou falar aqui, por favor, a Luciléia,um bom 

dia a todos, quero agradecer aqui as autoridades presentes, Prefeito Municipal, vice-

prefeito, nossa presidente, aos companheiros e aos amigos que aqui se encontram 

hoje tomando posse para fazer parte desta casa e agradecer a Deus por todo esse 

momento e toda jornada que temos vivido e a minha esposa Luciléia, que nos ajudou 

nas caminhadas, a Luciléia que está sempre junto comigo , me orientando, pedindo 

voto e dando incentivo pra gente continuar juntos nessa caminhada política e a minha 

família presente, meus filhos, minhas filhas, meu genro, minhas cunhadas e meus 
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irmãos da família Magalhães que muitos me honra de estar aqui hoje, e através desses 

quero agradecer geral daqueles que não estão presentes também, mas que muito me 

ajudou nessa campanha política, quero agradecer de coração mesmo, e pedir a Deus 

o que é mais importante para que podemos continuar esse trabalho que ficou perfeito, 

que demos suporte por quatro anos, Graças a Deus, Deus nos deu a vitória novamente 

Prefeito, e você vai ter suporte na Câmara desses Vereadores, tenho certeza e por 

mais parte estão assumindo essa responsabilidade, quero agradecer o Lourival aqui 

pelas palavras, Donizeti, Carlos,ao Waltinho que está chegando, ao Ziza, e ao pastor 

Fabio pelas palavras e através do pastor Fabio quero agradecer a todos os membros 

da Igreja mundial, que aqui se encontram presente também, e a todos os evangélicos 

que me deu força, me deu apoio, orou por nós, para nós chegar juntos mais uma vez 

nessa caminhada e fazer valer o direito de cada município, e levar junto ao Prefeito os 

melhores pedidos, e aprovar os projetos dessa Casa que nós vereadores somos não  

menos que a mina de ouro de cada morador dessa cidade, é nos que levamos ao 

Prefeito o conhecimento de vários desse município, tenho feito isso no meu segundo 

mandato e agora vamos para o terceiro mandato e vamos trabalhar juntos com fé em 

Deus e fazer uma administração legal, é o que nós pegamos na campanha,fazer valer 

o direito de cada um, as propostas que fizemos porque 2016 está chegando de novo, 

muito obrigado gente, até as próximas. Adriana concede a palavra para 

Excelentíssimo Vice- Prefeito José Cury Andere Filho: Excelentíssima Senhora 

Presidente Adriana, nosso vereador Marcelo, em nome de quem eu cumprimento 

todos os Senhores nobres Vereadores desta Casa de Leis, quero cumprimentar a 

esposa do Vereador Valdivino, a Ilustríssima Tenente Claudia, representando o 

Comandante da Polícia Militar do Alto Tietê, quero cumprimentar nosso amigo 

Doutor Orli, que aqui está representando a Polícia Civil, quero cumprimentar minha 

esposa Alzira que me acompanha, me atura todos esses anos, agradecer pela sua 

paciência de me aturar, quero agradecer a presença e cumprimentar a Ilustríssima 

Senhora Marilda, mãe do nosso Prefeito Inho, minha comadre que eu respeito muito, 

ao nosso grande amigo compadre também Carlos Alberto Taino, pai do nosso Prefeito 

Inho e também ex-prefeito do município de Biritiba Mirim, quero cumprimentar a 

Dona Edna aqui representando a família, sogra do nosso Prefeito Inho que sempre 

acompanho, quero cumprimentar a nossa grande primeira Dama Roberta pelo seu 

trabalho que vem fazendo em prol de Biritiba Mirim, aos filhos do Inho que aqui estão 

que acompanham o pai em todas as ocasiões, parabéns a vocês e aprenda a ser 

políticos também e defender a população de Biritiba Mirim, minhas Senhoras e 

Senhores, quero cumprimentar as autoridades aqui presentes e quero em primeiro 

lugar agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade e o privilégio de permanecer 

mais quatro anos na prefeitura, agradeço de coração a minha família pelo apoio, bem 

como meus amigos que sempre tiveram ao nosso lado, agradeço a todos os 

funcionários da prefeitura, os quais não mediram esforços para nos ajudar no dia-a-

dia, parabenizo os nobres Vereadores dessa Casa de Leis, aos seus funcionários e 

dizer do meu orgulho de ter pertencido e permanecido nesta Casa de Leis por doze 

anos como um dos seus membros, quero fazer um agradecimento muito especial ao 
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nosso grande Prefeito Inho pelo companheirismo nesses quatro anos que tivemos 

juntos e parabenizá-los pelas grandes obras realizadas em prol de Biritiba Mirim e 

para finalizar meus Senhores quero agradecer a presença de todos e pedir a Deus que 

abençoe a todos, desejando um Feliz e próspero Ano Novo repleto de saúde, muito 

obrigado a todos.Presidente Adriana concede a palavra para Excelentíssimo Senhor 

Prefeito reeleito Carlos Alberto Taino Junior: Bom dia a todos, quero começar 

cumprimentando o meu grande prefeito, agüenta coração José Cury Andere 

Filho,obrigado Cury, cumprimentar a esposa do Cury Alzira e dizer que ela é a 

grande responsável por eu estar aqui também, ela e o Lourival sempre foram 

responsável por eu sair candidato, meus eternos presidentes do meu partido do PSDB, 

obrigado Alzira, cumprimentar minha esposa, a Roberta, agradecer você Beta, queria 

trazer meus filhos aqui e apresentar a futura geração da nossa idade Carlos Alberto 

Taino Neto, Marcus Vinicius Taino, José Vitor Taino, família abençoada, quero 

cumprimentar também minha família toda que está aqui presente, agradecer a 

oportunidade que me deu esse final de ano, por passar comigo o Natal e o Ano Novo, 

passamos em família, momento maravilhoso, meu pai , minha mãe, meu pai que já foi 

vice-prefeito dessa cidade no ano de 1989 e de lá pra cá estamos aí, agradecer todos 

os funcionários da Prefeitura e os funcionários da Câmara Municipal em nome da 

Madalena que por aqui me aturou por oito anos, fui duas vezes vereador desta Casa, 

fui presidente desta Casa com muita honra, participei de todas situações da Mesa, 

comissões enfim, agradecer por ter me aturado esse tempo todo nesses oito anos, 

ainda dou trabalho lá em cima né Madalena?obrigado.Agradecer a imprensa aqui 

presente, nesse momento em nome do Rafael agradecer a todos, agradecer a presença 

da nossa Tenente Claudia Regina, representando o Comandante do 17ºBatalhão, 

Tenente Coronel Lúcio, meu muito obrigado pela presença, agradecer meu primo 

Doutor Orli de Moraes, delegado seccional de polícia assistente representando o 

nosso Delegado  seccional Doutor João Roque Americo, muito obrigado Orli, mais 

uma vez a família aqui presente graças a Deus, quero cumprimentar e parabenizar 

todos eleitos, começando pelo Jose Rodrigues Lares, parabéns pela vitória, 

cumprimentar o Vereador José Pereira da Silva Neto o Ziza, você já fez um grande 

trabalho frente a polícia municipal, a polícia militar do Estado de São Paulo, um 

grande trabalho realizado aqui no nosso município, e que agora você vem prestar o 

seu trabalho como vereador desta Casa, representando a nossa população, queria 

aproveitar a oportunidade também e mandar um abraço a sua família, principalmente 

ao Caetano que foi um grande parceiro e amigo nessa Câmara Municipal, 

cumprimentar meu amigo, amigo do peito, agradecer por ter feito parte da minha 

administração, foi meu braço direito, meu olho e meu braço, minhas pernas no pátio 

da prefeitura municipal de Biritiba Mirim, homem que eu sempre confiei  sempre 

honrou todos os seus momentos Walter Machado, obrigado Walter, ganhamos um 

vereador e perdemos um grande funcionário nosso, cumprimentar e agradecer e dizer 

uma coisa lá nos Estados Unidos Obama voltou, mas aqui em Biritiba Obama voltou 

novamente, cumprimentar o Valdivino, nosso querido Barack Obama biritibano, 

agradecer você Valdivino por nos ter apoiado nas horas mais difíceis você esteve 
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junto com agente aqui também, começamos um mandato muito difícil e chegamos 

onde chegamos graças a Câmara Municipal, que me apoiou no momento mais difícil 

do nosso mandato, em nome do Donizeti e Valdivino cumprimentar  todos os 

vereadores que esteve aqui nesta Casa nesse primeiro mandato nosso de 2009 a 2012, 

foram momentos difíceis que nós demos a volta por cima, avançamos muito, mas eu 

avancei por que?porque eu tive vereadores que apoiaram as nossas idéias , nossos 

projetos e conseguimos avançar muito para que Biritiba chegasse no que está hoje, 

então eu agradeço em nome dos dois a todos os vereadores que estiveram aqui que 

estivemos aqui unanimidade, cem por cento de votação dos projetos que sempre nós 

mandamos aqui sempre foi em benefício à cidade e ao munícipe e eu respeito a nossa 

população, muito obrigado, agradecer também o vereador que fez parte da minha 

administração que trabalhou conosco e veio somar com agente e vai somar muito 

mais agora sendo vereador desta Casa o nobre Vereador Jorge Mishima que hoje está 

um ator de novela,obrigado Jorge, cumprimentar ele que as vezes ensaiava em sair 

vereador, vou, não vou, e quando veio foi responsável por quatrocentos e cinqüenta e 

um votos, meu primo Marcelo Batista de Miranda Melo,o Marcelo da Imobiliária, 

obrigado você foi ótimo, cumprimentar meu sempre presidente, meu sempre amigo, 

meu companheiro de partido, homem que sempre esteve junto conosco, fui vereador 

com ele, tive o privilégio de trabalhar com ele na Câmara e agora nós vamos 

trabalhar Executivo e Legislativo, meu grande amigo Lourival Bispo de Matos, 

obrigado. Cumprimentar meu outro grande amigo, que me ajudou nas minhas 

campanhas para vereador e a família dele sempre esteve juntos, tenho um grande 

respeito com o pai, a mãe, onde eram meus clientes na época da oficina e a pessoa 

que veio, trabalhou junto conosco na nossa administração na área da saúde, fez um 

grande trabalho e por onde passa tenho certeza vai continuar fazendo o trabalho, e 

agora aqui na Câmara Municipal o Fabio, pastor Fabio 

Faquim,obrigado.Cumprimentar essa pessoa que estou conhecendo cada dia mais que 

vai fazer desta Câmara Municipal com todo o respeito, a diferença, a atração da 

Câmara,você viu o homem quando foi assinar a posse, ele não andou ele desfilou, 

Carlos de Araújo,obrigado pela confiança, obrigado por estar sempre junto com 

agente, eu tenho certeza que nós vamos prestar um grande trabalho,cumprimentar 

meu sempre líder, meu companheiro que esteve nas horas mais difíceis da minha luta, 

quando eu saí candidato a prefeito pela primeira vez,falei tudo é comigo não tinha 

nada, falei, vamos disputar, aqui não vai faltar nada e eu na verdade não tinha nada, 

ele chegou foi o único me lembro até hoje, vem cá pra mim você não precisa mentir 

você não tem é nada,vamos pra luta que nós vamos vencer e chegamos lá, diferença 

pequena,  Donizeti Assis de Siqueira, obrigado. Cumprimentar essa pessoa que veio 

de mansinho veio, ela, as irmãs, a mãe, a família, comendo pelas beiradas que mudou 

a história da nossa cidade, a mulher mais votada em toda a história do nosso 

município, parabéns Adriana. Enfim, algumas palavras, quero ser breve pessoal, mas 

era mais meus cumprimentos, agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez, 

como diz o pastor Fabio, agradecer as palavras deles,que Deus nos confiou mais uma 

vez essa empreitada e o povo nos reconheceu, pode ser que os políticos não tenham 
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nos reconhecidos, mas a população nos reconheceu, dizer eu não sei se eu cometi o 

erro, mas está todo mundo falando aqui que eu não falei de você Zé, eu cumprimentei 

você não cumprimentei?foi o primeiro, eu estou aqui apurado, não sei nem o que eu to 

falando, mas foi o primeiro da lista, é que eu não falei o Zé do Brejo, mais conhecido, 

nosso agricultor da nossa cidade, parabéns pela eleição,você merece, vamos lembrar 

um pouco do passado, da forma que nós assumimos da forma que nós chegamos hoje, 

passamos por um período muito difícil, nós conseguimos avançar,fizemos inúmeras 

obras do município , saiu uma matéria no Estado de São Paulo como Biritiba Mirim a 

capital do agrião que fugiu da lógica, o município que mais recurso proporcional  ao 

tamanho e a população, o município que mais recurso trouxe do Estado de São Paulo, 

isso mostra nosso trabalho, o trabalho que os vereadores fizeram e em seus partidos 

de irem aos seus deputados e trazerem recursos junto conosco, foi um trabalho em 

conjunto para que todas essas obras fossem feitas em nosso município, eu quero dizer 

que nós vamos começar um ano muito difícil, esse segundo semestre do ano de 2012 

foi um segundo  semestre muito apertado, onde os repasses, Biritiba Mirim 

infelizmente é uma cidade pobre, onde depende de repasse do Governo do Estado, do 

Governo Federal, arrecadação é muito pequena, quero dizer a vocês, se nós 

juntarmos o pagamento do IPTU, do ISS,o imposto sobre serviço que os comerciantes 

pagam, não pagam três meses  de folha de pagamento do nosso município, olha como 

é administrar uma cidade como Biritiba Mirim, não é fácil, nós realmente dependemos 

basicamente cem por cento do Governo do estado e Governo Federal, e esse repasse 

do Governo ele tem caído a cada mês do segundo semestre, isso nos apertou muito, 

nos deixou muito difícil, então por conta disso, nós vamos começar um ano difícil, 

enxugando a máquina, temos inúmeros problemas em nosso município, como por 

exemplo o lixo, vai para o Vale do Paraíba,Tremembé, é um custo danado que nós 

temos, e com isso começamos a acumular algumas dívidas pequenas mas 

acumulamos, e dizer que nós pagamos quase que cem por cento da dívida passada, 

mas que nós temos que enxugar, não tem mágica pra se fazer, temos que enxugar a 

máquina, por isso vai ser um ano difícil, mas não é um ano impossível, eu tenho 

certeza que nós vamos fazer e fazer muito, com toda essa dificuldade, nós temos 

desafios e eu acredito que eu tenho apenas um único desafio a enfrentar no nosso 

mandato, que é superar nós mesmos, é superar essa administração 2009 a 2012, e nós 

vamos trabalhar aqui em conjunto, chamo a responsabilidade aqui para cada 

vereador e Vereadora daqui desse município para que as diferenças partidárias e 

políticas passou, acho que o objetivo é a população como já foi dita pelos nobres 

vereadores, o Ziza que falou e que nós temos que nos unir e trabalhar em busca de 

recursos para nossa cidade, quero dizer que na parte da educação foi um avanço 

muito grande,compras de equipamentos, enfim, a questão da escola período 

integral,uma novidade em nosso município que nunca existiu e hoje existe em duas 

escolas como por exemplo na Nova Biritiba, na Maria Tereza de Melo e na Sandra 

Regina, Cruz das Almas, e nós vamos avançar muito mais essa questão da escola em 

período integral, quero dizer que vamos entregar este ano agora uma creche que vai 

atender cerca de duzentas vagas mais para o nosso município e nós vamos avançar 
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cada mais, quero dizer que na saúde nós somos um dos municípios que mais investiu 

no Estado para sair da calamidade pública que estava o município no ano de 2009, 

nós chegamos no ano de 2011 investindo mais de trinta e dois por cento do 

orçamento, quero dizer que são pouquíssimos municípios que investe um percentual 

do orçamento próprio na saúde pública, é muito difícil investir dessa forma, quero 

dizer pronto-atendimento novo, equipamentos novos, ambulâncias novas,ambulâncias 

top de linha que agora nós vamos transformar uma em semi UTI, não é Virginia?já 

estamos adquirindo o equipamento, tudo isso para um conforto melhor ao paciente, 

ao munícipe e para poder dar uma garantia de trabalho a mais um profissional do 

médico e todos os profissionais da saúde,quero dizer que estamos reformando e 

ampliando todas as unidades de saúde, como construção novas de postos de saúde 

como por exemplo, no jardim dos eucaliptos, e vamos avançar mais, como uma 

emenda popular, nós vamos ter um posto de saúde no bairro do Jardim Castellano, 

vamos avançar muito na questão da saúde, temos também o centro de saúde da 

mulher que estamos aguardando num convênio com o Estado para poder bancar tudo 

aquilo e poder trabalhar para as futuras crianças do nosso município e as mamães, é 

o respeito à vida que nós vamos trabalhar, tudo em cima disso aí, falar do trabalho 

social, cumprimentar a minha esposa pelo trabalho e a frente da pasta que nunca se 

fez tanto, houve tanto investimento na questão social no nosso município como agora, 

benefícios, dizer da infra-estrutura não preciso nem falar, quem mora no Vista Alegre, 

Nova Biritiba, Cruz das Almas, Jardim dos Eucaliptos, enfim centro da cidade, 

estamos indo pra vicinais como entramos agora no Castellano, nós avançamos e 

vamos avançar muito mais na questão da infra-estrutura, dizer da questão do esporte, 

infelizmente tivemos a questão do campo municipal, mas dizer que hoje nós temos no 

decorrer desse ano, tivemos mais de mil e quatrocentas pessoas praticando esportes 

no município em todas as modalidades sendo representadas em jogos, enfim no 

município, no atletismo, na natação, ganhando medalha, sendo muito bem 

representado o município, falando ainda em trabalho social a questão dos cursos e 

capacitação, da questão do balcão de empregos, mais de setecentas pessoas, já 

entraram através do balcão de emprego e tiveram em suas carteiras assinadas, tudo 

isso é um trabalho frente a nossa pasta do social, dizer que vamos continuar 

acelerando cada vez mais, com todas essas dificuldades que eu falei pra vocês, do 

difícil que vai ser esse primeiro ano nosso eu quero dizer a vocês que nós vamos 

iniciar o mandato com mais de cinco milhões em obras em nosso município, já 

buscamos, já passou a eleição, já começamos a correr atrás, já buscamos, já temos 

convênio assinado, e vamos continuar fazendo e avançando cada vez mais, eu quero 

dizer a vocês que nós vamos batalhar em todas as áreas, quero honrar meu mandato 

da mesma forma que eu honrei no primeiro, da mesma forma que a população nos 

confiou em nos trazer aqui de volta, um ano atípico de eleição, onde a sensação de 

mudança no país inteiro, prefeitos bem avaliados perderam suas eleições por conta da 

sensação da mudança,era a sensação de mudar, está aqui a prova na Câmara 

Municipal quanto mudou e nós somos muito bem vitoriosos, lutamos sozinhos contra 

todos e tivemos mais de cinqüenta por cento da votação da população que nos 
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conduziu novamente, nós somos o quarto mais votado no Alto Tietê em proporção, 

quero dizer Arujá por exemplo já é o quarto mandato do Prefeito Abel, meu amigo, ele 

teve menos que cinqüenta por cento, então nós somos o quarto município que passou 

dos cinqüenta por cento da votação, e com isso, aumenta a responsabilidade de cada 

um de nós, aumenta a minha responsabilidade, para aqueles que falam que  Inho fez o 

segundo mandato e agora não vai fazer nada, aquelas besteiras, aquelas picuinhas, 

aquelas choradeiras que sempre aparecem de denúncias, como denunciaram a 

guarda, só vivem de denúncia, perdem tempo de estar o dia inteiro no Ministério 

Público, é direito de cada um, mas querendo travar uma administração que mais fez 

pela cidade, eu quero dizer a cada denúncia, eu vou buscar uma obra a mais, 

denunciaram um coletor de lixo, denunciaram um pequeno coletor de lixo que não 

tinha mais serventia para o município tendo em vista que nós estávamos levando lixo 

para Itaquaquecetuba, depois para Santa Isabel e agora ele vai pra Tremembé, era 

um coletor pequeno que não tinha condição de ter ele trabalhando, nós 

transformamos esse caminhão num caminhão de merenda dando dignidade, levando o 

alimento sadio numa carroceria nova para as escolas, e demos destino à um veículo 

da frota, e através dessa denúncia me deu força pra buscar mais um coletor que já 

assinei o convênio esse ano.Deixo meu recado que eu não tenho medo de trabalhar, a 

minha vida inteira foi trabalhar, trabalhei desde os doze anos com meu pai na oficina 

mecânica, sem muita estrutura fui estudar, depois de alguns anos fora do colégio fui 

fazer minha faculdade, vim ser corretor de imóveis, conheci meu município, conheço 

as dificuldades e tendo em vista essas dificuldades tenho força, coragem para ir 

buscar, e vou falar para aqueles que pensam negativo que o Inho vai trabalhar ainda 

mais, Deus abençoe a todos, muito obrigado, fiquem com Deus.Com a palavra a 

oradora Érica: ainda em tempos registramos a presença do gerente da Caixa 

Econômica do nosso município, gerente Edson, muito obrigado pela presença pelo 

prestígio dessa manhã. Senhor Prefeito realiza seus cumprimentos, peço desculpas 

senhora Presidente pela quebra de protocolo e estar falando aqui o fala Inho foi algo 

que nos levou em todas as campanhas, peço desculpas, mas é impossível não dividir 

com todos aqueles, inclusive com a Senhora e senhores vereadores a emoção do 

caminhão quando nós assim o chamávamos e participar de tudo isso é um grande 

orgulho certamente, fala Inho, desculpe Senhor Presidente, neste momento gostaria de 

convidar a funcionária Camila para prestar uma sigela homenagem à esposa do 

Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Dona Alzira Dias Gonçalves que fará a entrega 

de uma lembrança em nome de todos os presentes. Neste momento também 

convidamos a esposa do Vereador Donizeti, a Dona Estela para que realize também a 

entrega de uma flor para a primeira Dama Roberta Taino. Em seguida passou-se à 

eleição da Mesa da Câmara e a Srª. Presidente suspendeu a Sessão por cinco minutos 

para que as chapas fossem compostas e apresentadas. Retornando a Sessão, a Srª. 

Presidente comunica que foi apresentada duas chapas. “CHAPA 01” – Presidente 

ADRIANA RUFO FREITAS; Vice-Presidente WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA; 1º Secretário DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA; 2º Secretário 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS.  “CHAPA 02” – Presidente 
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LOURIVAL BISPO DE MATOS; Vice-Presidente JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO; 1º Secretário JORGE MISHIMA; 2º Secretário FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA. A senhora Presidente declara 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, a Srª. Presidente deu 

início a votação, chamando nominalmente cada um dos Srs. Vereadores para declarar 

o seu voto: Adriana Rufo: chapa 1, Carlos de Araujo: chapa 1, Donizeti Assis de 

Siqueira: chapa 1, Fabio Faquim de Oliveira: chapa 2, Jorge Mishima: chapa 2, José 

Pereira da Silva Neto: chapa 2, José Rodrigues Lares: chapa 2, Lourival Bispo de 

Matos: chapa 2, Marcelo Batista de Mirando Melo: chapa 1, Valdivino Ferreira dos 

Santos: chapa 1, Walter Machado de Almeida: chapa 1. Terminado o processo de 

votação, colhidos os onze votos deu-se o seguinte resultado: chapa 1, seis votos, chapa 

2, cinco votos, sendo declarados eleitos e automaticamente empossados nos seus 

respectivos cargos, para a Mesa Diretiva do ano de 2013, os Senhores Vereadores: 

Presidente da Câmara: ADRIANA RUFO FREITAS; Vice-Presidente: WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA; 1º Secretário: DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA; 

2º Secretário: VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS. Com a palavra a 

Presidente Adriana: desejou boa sorte a todos, e também desejou quatro anos de união 

e harmonia entre nós vereadores, vamos fazer dessa casa um local de representação 

popular, colocando a comunidade em primeiro lugar, que com muito respeito entre 

nós, consigamos trabalhar por uma cidade melhor, deixamos nossas diferenças de 

lado, aqui somos todos representantes do povo, vamos de mãos dadas com o Prefeito 

continuar rumo ao crescimento, a cidade merece o melhor que pudermos dar, acredito 

em vocês, acredito em nós, muito obrigada. Nada mais havendo, a Senhora Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão Solene de Instalação da 

XIIª Legislatura e Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do município de 

Biritiba Mirim. De tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, a qual lida vai devidamente assinada. Biritiba 

Mirim, 1º de Janeiro de 2013 

 

 

 

 

ADRIANA RUFO FREITAS 

Presidente da Sessão Solene 

 

 

 

 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO  

Secretário 

 
 


