
JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º  009  /2006

(Dispõe  sobre  a  constituição  de  Comissão 

Especial de Vereadores – CEV e dá outras 

providências).

Considerando  a  necessidade  de  acompanhar  a  realização  da 

recuperação do trecho da Estrada Mogi- Bertioga (SP-98) e duplicação da referida via pública no 

trecho que está situado em nosso município, e quando da sua construção não houve nenhuma 

compensação financeira é de bom senso que seja feita o acompanhamento.

Considerando  que  é  de  interesse  dos  munícipes  a  melhoria  da 

estrada, para que haja um melhor fluxo e também o transporte dos produtos hortifrutigranjeiros 

do município para o litoral.

  Diante  do  exposto,  solicitamos  o  apoio  dos  nobres  pares  na 

aprovação da presente.

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 23 de fevereiro de 2006.

Reinaldo Pereira
Presidente

Jarbas Ezequiel de Aguiar Fernando Henrique Bolanho
1.º Secretário             2.º Secretário



RESOLUÇÃO N º 009 /2006

(Dispõe sobre a alteração do Artigo 95, do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim e dá outras providências).

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

legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica alterado o Artigo 95, do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Biritiba Mirim, que passa a ter a seguinte redação:

As reuniões das Comissões Permanentes realizar-se-ão semanalmente às quartas-

feiras, às 15:00 horas.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, em 13 de março de 2006.

Reinaldo Pereira
Presidente

Jarbas Ezequiel de Aguiar Fernando Henrique Bolanho
1.º Secretário             2.º Secretário

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

Pedro Siqueira de Moraes
Diretor de Secretaria
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