
'
\... 

. • . . 

.. 

Câmara Municipal áe 13iriti6a Mirim 
Rua João José Guimarães, s/n.0

- Centro- CEP 08940-000- Biritiba Mirim- SP 
Fone I Fax: (011) 462-1388 

ATO DA MESA No 002/98 

(Dispõe sobre empréstimo por tempo indeterminado de 1 
aparelho de Fax-Símile, modelo EL YWIX 2.000 Série 
"A" no 1145, e dá outras providências). 

A Mesa da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE 

Artigo 1 o - Fica autorizado cessão a Título de empréstimo por 
tempo indeterminado o Aparelho de Fax-Símile, modelo ELYWIX 2.000 Série "A" n° 1145, 
220 wolts, patrimônio desta Casa de Leis n° 1 O 1/96, que será utilizado na Delegacia de Policia 
de Biritiba Mirim, atualmente representada na pessoa do llmo. Sr. Delegado de Policia Dr. 
Cezar Donizeti Benedicto. 

Artigo r - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogados as disposições em contrario. 

O de janeiro de 1998. 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal, e afixado no 

local de costume, na mesma data supr~~ 

MARIA RAQUEL DE FARIA 
Diretora de Secretaria 
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POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

-DELEGACIA DE POL!CIA DE BIRITIBA MIRIM = SP~ 
===================~======================= 
Av.Maria José de Siqueira Melo,95-BQ C.Almas 
CEP:-G8940-ooo - Fone:-462-1016 
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Biritiba Mirim, 194 998 

· -C:,f:~~IABD:u:~~~:~· , Of!cio nº 75/98-eaa 
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SENHOR PRESIDENTE: 

P. ROTO c ·o L A Do· S O 6 
N2 C:ÚÓ . 
' ; ' · · ··~~-·B..·.·.·~·~·:: · · :::::::::·.::.:·.:·.~·:·~~:?.i~~--
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Tenho a nonra de cumpriment~-lo 
oportuno, e solicitar a Vossa Excelência se ·existe algum 
lho de FAX em disponibilidade, para ser emprest~do a esta 
de Policial. 

por 
apare 

"'!!! 

Unida -
Aproveitamos . a oportunidade para rei~ 

terar, os nossbs protestos de elevada estima e distinta conside -ração. 
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O DELEGADO DE 

DReCESAR 

Ao 
Exmo. Sr. 

I 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 
Presidente da Câmara Municipal de 
BIRITIBA MIRIM = SP 
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anto ~~ento encaminhado 

p . legado de Policia de -
B a · m, sÓilcltando a cessão a 
tífulo de émpréstimo para ser utilizado 
na Delegacia· de Policia local, de um aparelho -
de transmissão e recebimento do tipo 
''fac simile"ou ''fax,, e tendo em vista t 

a existencia de um desses aparelhos da 
Câmara, que não está sendo utilizado, 
e tendo em vista que se trata de uma 
cessão a outro órgão da Administração 
pública estadual, opinamos que não exis-
te restrição ou impedimento legal de se 
atender o pleito, devendo apenas ser for
malizada a entrega através de termo pro-
prio no livro de controle do Patrimonio 
da Câmara Municipal. 
É o nosso parecer, s.m.j . 
C. 19 de janeiro de 1.998 
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