
RESOLUÇÃO Nº. 007/2008

(Dispõe sobre a constituição de Comissão 
Especial  para  apurar  possíveis 
irregularidades  existentes  entre  a 
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim e o 
Banco Banespa ‘Santander’ e o eventual 
pagamento e a sua destinação de venda 
de folha de pagamento dos funcionários 
públicos).

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

 Considerando, o requerimento protocolado sob o nº. 288/2008, 
de autoria dos Nobres Vereadores Reinaldo Pereira, Jarbas Ezequiel de 
Aguiar e Wellington Medeiros de Assunção, o qual solicita a formação da 
Comissão  Especial  de  Investigação,  visando  apurar  possíveis 
irregularidades existentes entre a Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim e o 
Banco Banespa ‘Santander’ e o eventual pagamento e a sua destinação de 
venda de Folha de Pagamento dos Funcionários Públicos;

  Considerando o  disposto  no  Inciso  II,  do  artigo  74,  do 
Regimento Interno desta Casa de Leis;

RESOLVE:

 Artigo 1º - Fica constituída Comissão Especial de Investigação, 
visando  apurar  possíveis  irregularidades  existentes  entre  a  Prefeitura 
Municipal de Biritiba Mirim e o Banco Banespa ‘Santander’ e o eventual 
pagamento  e  a  sua  destinação  da  venda de  Folha  de  Pagamento  dos 
Funcionários Públicos. 
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Resolução nº. 007/2008 - Conclusão

 Artigo 2º - A Comissão será composta por Presidente, Relator 
e Membro,  sendo nomeados através de Portaria da Mesa Diretora que, 
obedecerá os 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 05 de agosto de 2.008.

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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