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Estado de Sao Paulo

RESOLUQAO N° 220, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Constitui Comissao Especial, para acompanhamento dos procedimentos que serao 
realizados pelo Poder Executive Municipal de Cajamar, visando a concessao dos 
servipos de agua e esgoto no Municipio de Cajamar”.

FAQO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO A 
SEGUINTE RESOLUQAO:

Art. 1° - Considerando que o contrato de concessao dos servipos de agua e 
esgoto firmado entre a municipalidade e a Companhia de Saneamento Basico do 
Estado de Sao Paulo - Sabesp, teve seu termlno em Janeiro de 2010, flea constituida 
Comissao Especial para acompanhamento dos procedimentos que serao realizados 
pelo Poder Executive Municipal de Cajamar, visando uma nova concessao dos servipos 
de agua e esgoto no Municipio de Cajamar.

Art. 2° - A Comissao sera composta por 03 (Ires) membros, nomeados pelo 
Presidente desta Casa, no prazo de 03(tres) dias contacos da data de aprovacao da 
presents Resolucao, respeliando-se a proporcionalidade constituclonai.

Art. 3° - A Comissao devera se reunir no prazo maximo de 03(tres) dias,
seuscontados da pubiicapao do Ato da Presidencia desta Casa que designara 

membros, para deliberar sobre as condutas que deverao ser tomadas.

Art. 4° - O prazo para a conciusao dos trabalhos sera de 90 (noventa) dias,
prorrogaveis na forma regimental.

Art. 5° - Nao sera computado, para fins de contagem do prazo estabelecido 
no artigo anterior, o pertodo de recesso parlamentar.

Art. 6° Concluido os trabalhos, a Comissao eiahorara parecer
circunstanciado sobre a materia, do qua! sera dado ciencia ao soberano P-ienario, por 
rneio do seu Presidente. /
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Art. 7° -_ As despesas decorrentes da presente Resolugao correrao per conta
de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 8° - Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 9° — Revogam-se as disposigdes em contrario.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 01 de dezembro de 2011
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