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**PORTARIA N° 025/2005 * * 

(Dispõe sobre a exoneração de servidor 
que especifica, e dá outras providências). 

MAR CIO APARECIDO CARDOSO, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei; 

RESOLVE: 

Artigo r- Nos termos do Artigo 56,§ 2°, I, da Lei Complementar n° 07, de 10 
de dezembro de 2005 e em conformidade com a Resolução n° 008/2005, que "Dispõe sobre o 
impedimento de exercício dos cargos de provimento em comissão e das funções de confiança, 
o cônjuge ou companheiro estável do Vereador, bem como os seus parentes, até o 3° gratt 
inclusive, por consangüinidade, afinidade e civil, no âmbito da Câmara Municipal de Biritiba 
.\firim, e dá outras providências. ". EXONERAR, o servidor público municipal, André 
Donizeti Cardoso, pottador da CI/RG n° 30.638.986-1 SSP/SP, ocupante do cargo de 
:\ -sessor Parlamentar, referência CC9, de provimento em comissão, o qual prestava serviços 
no Gabinete do Vereador Mareio Aparecido Cardoso. 

Artigo 2°- Fica nos termos do Altigo 55, I, da Lei Complementar n° 07, de 10 
de dezembro de 2005, declarado vago o respectivo cargo. 

Artigo 3° - As despesas constantes com a execução da presente Portaria 
orrerão a conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

Artigo 4° - Esta Portaria entra ~ vigor na data de sua publicação, revogadas 
a5 disposições em contrário. 

CÂMARA MUNICIPA 
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JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 

1 o Secretário 

, em 13 de junho de 2005. 
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ÉRICA DE QUEIROZ 

r Secretária 

Registráda e pub ·cada ~~cretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e 
3rl.xada no Quadro de Editais, na 1esmh t~ supra. 
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