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Estado de Sio Paulo

PORTARIA n ' 044/2018

Nomeia Comissio T6cnica de Trabalho em
conformidade com o Art. 16 da Resoluwio
na 191/2018.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da CAmara

Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc... no uso das atribuig6es que Ihe
sio conferidas por lei, e em atendimento a Resolugao n ' 191, de 18 de abrilde 2018,

de iniciativa da Mesa da Cimara Municipal, que disp6e sobre a criagao do ServiQO de

Acesso a Informag6es ao Cidadio e regulamenta o acesso a informag6es previsto na
Lei Federaln ' 12.527, de 18 de novembro de 2011, e da outras provid6ncias,

RESOLVE:
Art. I ' - Em conformidade com o Art. 16, $ 1' da Resolugao n ' 191,

de 18 de abrilde 2018, designar os servidores adiante mencionados para, comporem
a Comissio T6cnica de Trabalho:

. Alzira Eleani de Campos Souza Venturini -- Diretora Gerd;

. Antonio Claudio Felisbino Junior - Diretor do Departamento Juridico;

. Sandra Regina Cavalcanti Ned -- Diretora do Departamento Administrativo
e Financeiro;

e Rosangela Moreira de Santana Ribeiro -- Diretora do Departamento de
Compras, Licitag6es e Patrim6nio.

Art. 2' - A Comissio T6cnica de Trabalho atuar6 de acordo com o

que reza a Resolugao n ' 191, de 18 de abrilde 2018, para dirimir dOvidas sobre a
aplicagao de referida Resolugao, propor medidas para aperfeigoamento dos sistemas

eletr6nicos de transpar6ncia, responder os questionamentos que eventualmente

surgirem, bem como responder os pedidos de acesso a informaQ6es solicitados.

Art. 3' -. Esta Portaria entrard em vigor na data de sua publicagao.

Registre-se, afixe-se e publique-se.

Presid6ncia da Cimara M.binicipal de JaguariOna, 28 de junho de

VEREADOR RgMILSON NASCIMENTO SILVA
' Presidente

Registrado na SeclF6iaria e afixadi'j$q mesma data. no quadra de
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