
RESOLUÇÃO Nº. 005/2008

(Dispõe  sobre  a  constituição  de  Comissão 
Especial para acompanhar os trabalhos sobre a 
fatalidade  envolvendo  ônibus  da  Empresa 
Auto  Viação  São  Benedito  e  aluno  da  rede 
municipal  de  ensino,  e  dá  outras 
providências).

 A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas 
atribuições legais;

 Considerando,  o requerimento verbal do Nobre Vereador Fernando 
Henrique Bolanho feito na Sessão Ordinária do dia 19/05/2008, o qual solicita a 
formação  de  uma  Comissão  para  acompanhar  os  trabalhos  sobre  a  fatalidade 
ocorrida no último dia 17 de abril, com o ônibus da Auto Viação São Benedito, que 
faz o transporte escolar no município, acidente que teve como vítima fatal o infante 
Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues, aluno da 1ª série da E.M.E.F. ‘Sandra 
Regina de Freitas Cardoso’, Bairro Cruz das Almas; 

 Considerando ainda, os dispositivos legais, com fulcro no Inciso I e 
Parágrafo Único do Artigo 74 do Regimento Interno desta Casa de Leis, é que: 

 
RESOLVE:

 Artigo 1º  -  Fica constituída Comissão  Especial  para  acompanhar  o 
andamento do Inquérito Policial referente ao acidente ocorrido no último dia 17 de 
abril, envolvendo um ônibus da empresa Auto Viação São Benedito e a vítima fatal 
do acidente, o garoto Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues,  bem como as 
providências  tomadas  pela  empresa  de  transporte  no  que  tange  à  segurança  do 
transporte dos alunos e ainda, as providências tomadas pela Prefeitura Municipal de 
Biritiba Mirim que contratou a referida empresa para o transporte dos alunos da 
rede de ensino.  
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Resolução nº. 005/2008 – Conclusão

 Artigo  2º  - A  Comissão  será  composta  por  Presidente,  Relator  e 
Membro(s), sendo nomeados através de Portaria da Mesa Diretora, que obedecerá 
aos  critérios  contidos  no  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba 
Mirim.

Artigo 3º - O prazo para conclusão dos trabalhos e entrega do parecer 
é  de  60  (sessenta)  dias,  prorrogáveis  por  igual  período,  se  necessário,  não  se 
interrompendo durante o período de recesso parlamentar regimentalmente previsto.

Artigo  4º  - As  despesas  constantes  com  a  execução  da  presente 
Resolução,  mediante  requerimento  prévio  à  Presidência  da  Câmara  Municipal, 
correrão a conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

 Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 Câmara Municipal de Biritiba Mirim, em 27 de maio de 2008.

ERICA DE QUEIROZ
Presidente da Câmara

MARCELO SILVEIRA MISTRONI         JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
                 1º Secretário                                                     2º Secretário

 Registrada  na  Secretaria  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim, 
publicada e afixada no Quadro de Editais, na mesma data supra. 

Juliana Leite da Silva
Diretora de Secretaria
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