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Câmara Municipa[ áe 1>iriti6a Mirim 
Rua João José Guimarães, s/n.0 - Centro- CEP 08940-000- Biritiba Mirim- SP 

Fone I Fax: (011) 462-1388 

PORTARIA N° 012/98 

(Que dispõe sobre a nomeação de Servidora 
para o cargo de Diretor de Secretaria da 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências). 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 

CONSIDERANDO, a vacância do cargo de Diretor 
de Secretaria, decorrente da morte do antigo titular Jair Leme; 

CONSIDERANDO, que o referido cargo estava 
sendo ocupado interinamente, por substituição, pela Sra. Maria Raquel de 
Faria, Escriturária, referência 09; 

CONSIDERANDO, que a Sra. Maria Raquel de 
Faria, teve deferido seu pedido de aposentadoria voluntária, a partir da 
presente data; 

CONSIDERANDO, que a Administração da 
Câmara, não pode ficar acéfala, sem um titular que responda pelas funções 
inerentes ao cargo de Diretor de Secretaria; 

CONSIDERANDO, por fnn que é de extrema e 
imperiosa necessidade do serviço público, que tal cargo seja urgentemente 
provido; 

CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Srta. 
MADALENA RODRIGUES DE MORAES, lotada no Cargo de 
Escriturária, referência 09, tem conhecimento de todo os serviços 
administrativos da Câmara, tendo inclusive por diversas vezes substituído a 
ocupante do cargo de Diretora de Secretaria, em seus afastamentos; 
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Câmara Municipa[ de 13iriti6a Mirim 
Rua João José Guimarães, s/n.0
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RESOLVE 

Artigo 1 o :- Fica nomeada para ocupar o cargo de 
Diretora de Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, de provimento 
em comissão, referência 14, CRIADO PELA Resolução n° 002/98, a Srta. 
MADALENA RODRIGUES DE MORAES; 

Artigo 2° :-As despesas decorrentes da execução da 
presente Portaria, correrão por conta das verbas próprias constantes do 
orçamento em vigor; 

Artigo 3° :-Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, com seus efeitos contados retroativamente à data de 24 de 
Abril de 1. 998. 

Gabinete da Presidência, em 28 de Abril de 1.998. 

A MESA DA CÂMARA :-

JOSÉCUR~~~~ 1~~retário 

Registrada e Publicada na Secretaria da Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, Serviço do Pessoal e Expediente, em 28 de Abril 
de 1.998. 


