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ÇXÇELENTI~~IMQ ~f;NHQR PRÇ~I()ENTÇ ()A CAMARA MUNICIPAl- ()Ç 
BIRITIBA MIRIM. 

Nós Vereadores abaixo assinados, no pleno 
exercício de nosso mandato e nos termos da Lei Orgânica do Município de 
Biritiba Mirim e Regimento Interno desta Casa, artigo 75 e seguintes, vêm 
perante Vossa Excelência e distinta Colenda Mesa Diretora, requerer a 
formação de uma Comissão Especial de Revisão do texto legal da Lei 
Orgânica do Município, pelos seguintes mo-tivos que passa a expor e 
requerer: 

a) Com -fulcro ao artigo 238 do Regimento Interno, prevê que: 
A Lei Orgânica do Município, deverá ser parcialmente revisto, 
mediante emenda que será re-formada o seu texto original, sempre 
.que.: 

Inciso I, seja necessário eliminar incorreções, distorções, ou 
prover suas lacunas detectadas; 

Inciso n, se alterar no tempo a circunstância em que foi elaborada 
a carecer de ajustamento condizente com a realidade 
social do Município; 

Inciso m~ seus princípios forem afetados pela mutação institucional 
de novas exigências que alterem em su sert' -o primitivo. 
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b) Sr. Presidente , a Constituição Federal, encontra-se atualmente com 
39 emendas constitucionais, desde a sua promulgação em 
05/10/1988, bem como diversos artigos que já foram regulamentados 
através de Leis comp~ementares como por exemplo, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Estatuto da Cidade e Código Civil Brasileiro. 

c) Revendo a Lei Orgânica do Município, somos pela sua revisão, a fim 
de atualizar e adequar o seu atual texto, diante da realidade 
presente, devendo a mesa, constituir uma comissão especial para 
funcionar na sua revisão com a criação de uma sub-comissão de 
sist ematização para colecionar os diferentes dados e informações 
que eventualmente devam ser analisados pelas comissões 
permanentes. 

Diante do exposto, é o presente para requerer da 
Cotenda Mesa Diretora desta Casa, a constituição de uma Comissão Especial 
de Revisão da Lei Orgânica do Município em face da desatualização de seu 
texto original em face das Emendas Constitucionais, Leis Complementares 
Federais e Estaduais, bem como as emendas já exercidas no atual texto 
para divulga-las através de livreto próprio, que é prioritário por ocasião de 
celebração de convênios a nível Federal e Es-tadual. 

•

·cAMARA MUNICIPAL 
DE 

BIRITIBA MIRIM 
~ECRETARIA 

PR-OTOCOLADO SOB 
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Biritiba Mirim, 17 de f evereiro de 2003 
Nestes Termos 
E. Deferimento. 
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RESOLUÇÃO 004/2003. 

MIRIM no uso de suas atribuições: 

(Dispõe sobre a constituiçao das Comissões 

Especiaf para revisão da lei Orgânica do 

Municipío de Biritiba Mirim, e da outras 

providências) 

CONSIDERANDO# a deliberação do protocolo n. 071/2003 em 
que vereadores requerem a criação de uma comissão de revisão da Lei orgânica 
do Município. 

CONSIDERANDO o que dispõe pela obrigatoriedade na criaçé:Io 
de uma Comissão Especial e com atribuições prevista na Lei Orgânica do 
Município a para estudo e sua revisão geral; 

CONSII)ERANDO, que o mesmo Regimento Interno reflete que a 
comissão Especial, deverá ser formada no prazo improrrogável de até a 
pr6xima sessão legislativa conforme prevê os incisos do § 1° do artigo 74 do 
Regimento Interno. 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica constituída a Comissão Especial de Revisão Geral da Lei Orgânica 
do Município com os seguintes vereadores: 

Vereador REINALDO PEREIRA - Presidente. 
Vereador AUGUSTO PINTO DE FARIA FILHO ... Relator 
Vereador DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA- 1° Membro 
Vere.Cldor JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR - 2° Membro. 
Vereador JOÃO PAULO DE MORAES FILHO- 3C) Membro. 

Art. 2° O prãZo para a conclusão dos trabalhos da referida comissão será de 
180 dios. · 
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Art.3° As despesas constantes com a execução da presente RESOLUÇÃO 

correrão a conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 4° Este1 Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

CÂMARA MUNICIPAL DE B TIBA MIR!M, em 14 de março de 2003. 

RUB 

Registrada e Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim, e afixado no Quadro de Editais, na mesma data supre1. 

Mad41811Cl -~ de Moraes 
Diretora d~a 


