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Câmara Municipa{ de 'Biriti6a Mirim 
Rua João José Guimarães, 125 - Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - São Paulo 

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

ATO DA MESA N. 004/2003 

A MESA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 58 da Lei 
Organica do Município de 17 de Agosto de 1990, combinado com os ditames 
dos artigos 33 inciso XII e 372 inciso IV do Regimento Interno de 25 de 
outubro de 1993. 

RESOLVE: 

Art. 1°- CONCEDER o direito de uso de aparelhos celulares e 
respectivos carregadores de baterias, pertencentes ao patrimônio desta Casa 
que assim se caracterizam: 

a) Sansung modelo LUMINIX, série-HEXA 3F823B93, com 
homologação ao numero 9960.7601, que é cedido Exmo. Sr. Vereador 
Presidente Mareio Aparecido Cardoso. 

b) MOTOROLA série-HEXA 42ES45B2, com homologação ao 
numero 9762.5424, ficará para o uso exclusivo dos funcionários da Secretária 
Administrativa quando estiverem em serviço externo por determinação da 
Diretoria Administrativa. 

Art 2°- A cessão de uso desses aparelhos CELULARES tem o 
caráter da precariedade, e, enquanto o Nobre Vereador cessionário, ocupar o 
cargo na Mesa Diretora, sendo que, em decorrência da vacância do respectivo 
cargo, deverá devolver a administração, mediante termo, no prazo máximo de 
24 horas. 

"- AM. 3° - O "Nobre Vereador" que não entregar o aparelho no 
1..- prazo de 24 horas pela vacância de seu cargo a qualquer título, a Administração 
'- deverá bloquear o seu uso e comunicará a Mesa Diretora para as devidas 
L. providências quanto ao desrespeito a esse ato, ensejando medidas 
'- administrativas parlamentares, nos termos do Regimento Interno. 
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GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
BIRITIBA MIRIM, em 20 de fevereiro de 2003, 38° da emancipação da 
Cidade de Biritiba Mirim. 

MARCIO 

1° Secretário 

RECEBEMOS OS EQUIPAMENTOS MENCIONADOS ACJMA E ESTAMOS 
CIE COM AS NORMAS DO ATO N. 004/2003. 
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