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Câmara Municipa[ de r.Biritiba Mirim 
Rua João José Guimarães, 125 - Centro - CEP 08940-0QO - Biritiba Mirim - São Paulo 

Fone/Fax: (11) 4692-1388-4692-1900 

ATO DA MESA N. 007/2003 

A MESA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA, usando das 
atriburça'es que lhe sao conferidas por Lei, nos termos do artigo 58 da lei 
Orgânica do Município de 17 de Agosto de 1990, combinado com os ditámes 
dos artigos 33 inciso XII e 372 inciso In do Regimento Interno de 25 de 
outubro de 1993. 

RESOLVE~ 

Art. 1°- fica constitufdo a Comissão Especial de Investigação 
nos termos do artigo 78 e seguintes do Regimento Interno com os seguintes 
membros: 

Presidente: Vereador João Paulo de Moraes Filho 
2° Membro: Vereador R~inaldo Pereira 
3° Membro: Vereador Lourival Bispo de Matos 
Art ZO Nos termos do artigo 79 e seguintes do Regimento 

Interno, o prazo para a conclusão dos trabalhos da referida Comissão, serão de 
90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado a pedido da Comissão com a 
deliberaçoo do Plendrio. 

Art.~ As despesas decorrente para o pleno funcionamento da 
presente comiss& serd suportadas com as verbas próprias orçamentdrias 
desta Casa de leis. 

Â ,. 

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
BIRITIBA MIRIM, em 28 de fevereiro de 2003, 389 da emancipação da 
Cidade de Biritiba Mirim. 
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ÇXÇ~l-I;NTIS-?!MQ Sf;NHQR. PRF;S.'!!>ÇNTg C>A CAMARA MVN'!Ç'!PAl- Q~ 
BIRITIBA MIRIM. 

Nós Vereadores abaixo assinados, no pleno exercício 
de nosso. mandato e nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno 
des-ta Casa., artigo 78 e seguintes, vêm perante Vossa Excel·ênda e dis-tinta 
Colenda Mesa Di·retora, requerer a formação de uma Comlssão Especial de 
Investigação pelos seguintes motivos que passa a expor e requerer: 

a) Através de processo f ormal de Hcitação n. 002/2002, a administração 
anterior cantratou a empresa WD. Construçõ'es, Terraplanagem e 
Elétr ica paf'a a construção de gabinetes para os seflhores vereadores, 
conforme consta da planHha de execução da ·referida licitação e 
contrato admi·nistrativo. 

b). Ocorre que a atuat administração, recebeu a obra provisoriamente nos 
termos da Lei de Licitação , com vista que, a pl·anilha de execução, não 
conf ere com os números apresentados quanto à quantidade de materiais 
e seus valores quantitativos e financeiros. 
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c) Verificou,se ainda que, diversos materiais descriminados na planilha de 
preço e execução que se encontra encartada nos autos da licitação, pela 
simples conferência e visualização a otho nu na obra executada, não 
conferem com o que é descrito naquele documento, como por exemplo 
números -portas colocadas, números de janelas instaladas do tipo vitraux 
e pintura de -forro. 

Diante do exposto, é o presente para requerer da 
Colenda Mesa Dif'etora desta Casa, e é Regrmentat, a constituição de uma 
Comissão Especial de Investigação em .face de uma ·possível e eventual 
irregularidade constatada na realização da obra contratada. 

Biritiba Mirim, __ de fevereiro de 2003 
Nestes Termos 
E. Deferimento. 

. FILHO 

DONIZETI A. DE SIQUEIRA 
Vereador-PL 


