
Estado de Sio Paulo

PORTARIA NO 055 DE 2018

Renomeia membro para a Comissio
Esoecial de SindicAncia oara os fins

ue esoecifica. instjtuida oela Portaria

no 048/2018.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da Cdmara
Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc... no uso das atribuig6es que Ihe sio
conferidas por Lei, e

Considerando a nomeagao dos membros para a Comissio de

Sindicincia visando apurar responsabilidades sobre fatos ocorridos no dia 26 de junho do
corrente ano, nesta Casa de Leis, instituida pda Portaria n ' 048/2018, de 23 de julho de
2018

Considerando que, atrav6s da Portaria n ' 051/2018, de 04 de
setembro de 2018, foi prorrogado o puzo da referida Comissio por maid trinta (30) dias e
kinda

Considerando que o Presidente da Comissio Especial de

Sindicancia, Senhor Francisco Valdevino Cosmo foi acometido por enfermidade, e por !sso

afastado, conforme atestado anexo, antes do t6rmino dos trabalhos da referida Comissio

RESOLVE.

Art. I ' - Nomear como membro da Comissio Especial de
Sindicancia, para completar a referida Comissio instituida pda Portaria n ' 048/2018, e

prorrogada pda Portaria n ' 051/2018, a Sra. DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA -- R.G.
no 32.035.505-6.

Art. 2'. A Comissio Especial de Sindicincla teri como novo
Presidente o Sr. FABIANO AMARAL DE BARROS - RG Ro 38.768.028-7.

Art. 3o. A Comissio Especialde Sindicancia, ora renomeada, teri o
puzo de 30 (trinta) dias para a conclusio dos trabalhos. podendo ser prorrogada uma vg!€q::Elba.

por igualprazo. li(!!$) !'
.q,:'--..../8.
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Art.4' - Esta portaria entrard em vigor na data de sua publicagao

Registre-se, afixe-se e publigue-se.

Presid6ncia da Cama5$1®nunicipalde JaguariOna, 22 de outubro de
2018

VEREADOR Fi6MILSON NASCJMENTO SILVA
Presidente

Reg istrado ,J)a-8eci:ei
avisos da portaria da Cimara l\4(inicipal

iljbado, na mesma data, no quadra de

1)'

Gerd
VENTURIN


