
RESOLUÇÃO N° 012/2008

(Dispõe sobre a prorrogação do convênio com o 
SEBRAE, e dá outras providências).

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

CONSIDERANDO que, a Lei Municipal nº. 1.331, de 12 de setembro de 2006, autoriza o 
Município a firmar convênio com o SEBRAE;

CONSIDERANDO que, a Lei Municipal nº. 1.368, de 07 de dezembro de 2006, cede o 
direito de uso de 02 (duas) salas no prédio da Câmara Municipal ao PAE-SEBRAE;

CONSIDERANDO que, o prazo para a cessão do direito de uso se expira no próximo dia 
07 de dezembro e que,  houve a manifestação do SEBRAE para que seja prorrogada essa data;

 CONSIDERANDO ainda que, finda esta o mandato da atual Mesa Diretora no próximo 
dia 31 de dezembro, e que compete à próxima decidir quanto assuntos inerentes ao Legislativo Municipal, 
é que: 

                   R E S O L V E :

Artigo 1° -  Fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2008 a cessão de direito de uso ao 
PAE-SEBRAE,  onde  encontram-se  suas  instalações,  as  salas  de  nº.s  04  e  07  do  prédio  da  Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim. 

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

 Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 09 de dezembro 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

Autoria do Projeto: Mesa Diretora 
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