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**PORTARIA N° 026/2005 * * 

(Dispõe sobre nomeação de servidor para 
ocupar o cargo de provimento em 
Comissão, para prestar serviços no 
gabinete do Vereador Mareio Aparecido 
Cardoso, e dá outras providências). 

MAR CIO APARE CID O CARDOSO, PRESIDENTE DA CÂMARA 
~IC\ICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei: 

RESOLVE: 

CONSIDERANDO, a vacância do cargo de Assessor Parlamentar, referência 
CC9 de provimento em Comissão, que ora prestava serviços junto ao gabinete do Vereador 
~1arcio Aparecido Cardoso; 

Artigo 1 o - Nos termos do Artigo 16, Parágrafo único, II, da Lei Complementar 
n° o-. de 10 de dezembro de 2004, NOMEAR, a partir de 14 de junho de 2005, o Sr. 
:\riO\·aldo Alves Jacobina, portador da CIIRG n° 20.730.719-2 SSP/SP e do CPF n° 
1 26.9.1~.918-47, para assumir as funções do cargo de provimento em Comissão de Assessor 
P:utamentar, Ref. CC9, criado pela Resolução n° 003/2005, de 24 de janeiro de 2005. 

Artigo 2° - O Assessor ora nomeado prestará serviços junto ao gabinete do 
\ ·ereJdor Ylarcio Aparecido Cardoso, conforme requerido no Protocolo no , 220, de 13 de 
_i!!.'"lho de 2005. 

Artigo 3° - As despesas constantes com a execução da presente Portaria 
co:rerào a conta das dotações próprias destinadas ao pessoal civil, constantes do orçamento 
em 1gor. 

Artigo 4° - Esta Portaria entra e vigor na data de sua publicação, revogadas 
a- disposições em contrário, em especial a Porta ia n° 013, de 15 de fevereiro de 2005. 

CÂMARA MUNICIPAL D 

A~~UIEL DE AGUIAR 
1° Secretário --..... 

/ 

, em 14 de junho de 2005. 

$. 
ÉRICA DE QUEIROZ 

23 Secretária 

Registrada e publicada na Sedrcitaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e 

afixada no Quadro de EditaiS;-na mesma'r~:u:ra. . 

Julif!~ Let(e da Silva 
Dire~ de Secretaria 


