
RESOLUÇÃO N° 010/2007

(Nomeia  Comissão  Especial  de 
Vereadores,  e  dá  outras 
providências).

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

CONSIDERANDO que, proteção do Meio Ambiente é dever da União, 
Estados e Município;

CONSIDERANDO  o quanto dispõe o Artigo 255 e seus Parágrafos e 
Incisos da Constituição Federal; o Artigo 191 à 204, em especial o Artigo 192, todos 
da  Constituição  do  Estado  de  São  Paulo  e  os  Artigos  183  à  190,  em especial  o 
Parágrafo Único do Artigo 183 e o Artigo 184, todos da Lei Orgânica do Município de 
Biritiba Mirim;

CONSIDERANDO que, inúmeras têm sido as reclamações de munícipes 
denunciando a extração irregular de madeiras nas margens das Barragens de Ponte 
Nova, Rio Paraitinga e Rio Biritiba, localizadas no Município de Biritiba Mirim;

 CONSIDERANDO  que, as ações criminosas e efetivamente lesivas ao 
Meio  Ambiente  legalmente  protegido  tem  sido  objeto  de  constantes  matérias 
jornalísticas,  inclusive,  pela  televisiva,  noticiando  até  mesmo  a  ausência  de  ação 
efetiva dos Poderes Públicos legalmente constituídos;

 CONSIDERANDO que, todo o Meio Ambiente que compõe o território 
do  Município  de  Biritiba  Mirim  pode  e  deve  ser  devidamente  fiscalizado  pelo 
Legislativo  Municipal,  sendo  certo  que,  dentre  as  atribuições  conferidas  aos 
Vereadores  está  consignada  a  de  fiscalização  dos  atos  públicos,  porquanto,  na 
qualidade de agentes, os Vereadores devem fazer às vezes do Estado no dever-poder 
de fiscalização; 
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Resolução nº. 010/2007 – Continuação

                   R E S O L V E :

Artigo  1°  Fica  constituída  uma  Comissão  Especial  de  Vereadores  da 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim para o fim de, separadamente ou conjuntamente 
com os Órgãos Públicos Competentes, investigar os constantes furtos de madeiras em 
áreas pública de preservação permanentes, situadas no Município de Biritiba Mirim, 
inclusive, nas margens das Barragens de Ponte Nova, Rio Biritiba e Rio Paraitinga, 
assim como,  esclarecer  e  inventariar  todo  e  qualquer  corte,  processos  licitatórios, 
destino dos valores eventualmente apurados, caracterização e indicação das empresas 
autorizadas para o corte e extração de madeiras no Município de Biritiba Mirim em 
áreas protegidas. 

Artigo 2º - A Comissão Especial de Representação será composta, além 
do Presidente da Câmara, pelos seguintes Vereadores:
 a – Vereador José Maria de Siqueira Junior;

b – Vereadora Érica de Queiroz
c – Vereador Benedito Donizete de Almeida.

Artigo 3º - A Comissão Especial poderá requisitar as informações que 
entender  necessárias  ao  fiel  cumprimento  de  suas  funções  e  objetivos,  ouvir 
testemunhas, produzir documentos, solicitar às Autoridades e Órgãos Públicos visitas 
de inspeção nos locais que entender necessário para o desempenho de suas atividades, 
assim como, desempenhar quaisquer outras atividades que se fizerem necessárias. 

Artigo 4º - A Comissão Especial apresentará, no prazo de 90 (noventa) 
dias contados da publicação desta Resolução, prorrogáveis por igual período mediante 
requerimento de seu Presidente devidamente fundamentado, relatório circunstanciado 
de todos os trabalhos desenvolvidos, dando conhecimento ao Plenário do mesmo; os 
quais, se o caso, serão remetidos ao Sr. Prefeito  Municipal, ao Sr. Governador do 
Estado e Secretarias competentes, ao Ministério Público do Estado de São Paulo e a 
quaisquer  outros  Órgãos  Públicos  direta  e  indiretamente  envolvidos  no  dever  de 
preservação do Meio Ambiente, para que tomem as providências necessárias, além 
daquelas cabíveis no âmbito interno desta Câmara Municipal.
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Resolução nº. 010/2007 – Conclusão

 Artigo 5º - As despesas com a execução da presente Resolução correrão 
por conta das dotações vigentes no orçamento. 

Artigo 6 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 21 de agosto de 2007.

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Presidente da Câmara

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR                     ÉRICA DE QUEIROZ 
1° Secretário                                      2ª Secretária

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

Juliana Leite da Silva
Diretora de Secretaria

Autoria: Mesa Diretora
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