PORTARIA N.º 8216, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a constituição de comissão para
organização das audiências públicas visando a discussão e
decisão sobre a concessão dos serviços públicos de água e
esgoto pelo Município de Junqueirópolis e dá outras
providências.

HÉLIO APARECIDO MENDES FURINI, Prefeito Municipal de
Junqueirópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de realização de audiências públicas
para o debate sobre a concessão dos serviços de água e esgoto pelo município de
Junqueirópolis;
CONSIDERANDO a necessidade de organização das referidas
audiências públicas;

R E S O L V E:

Art. 1.º - Fica constituída comissão organizadora das audiências
públicas para discussão e decisão sobre a concessão de serviços públicos de água e esgoto,
composta pelos seguintes membros:

ILuis Gustavo Junqueira de Sousa;
II- Anidelci Luques Picinini;
III- Elisangela da Silva Gandolfi;
IV- Antônio Sérgio Meneghello;
V- Talita de Souza Fabiane Tavares;
VI- Lyvia Esteves Correa de Souza;
VII- Vilma dos Santos Conde;
VIII- Cristiana Rigueira;
IX- William dos Santos;
X- Richelder Comaducci da Silva.
Art. 2.º - Os servidores acima mencionados ficarão responsáveis pela
organização das audiências públicas, podendo solicitar o apoio de servidores de outros setores
para tal fim.
Art. 3.º - Ficarão responsáveis pela elaboração e por fiscalizar a
presença nas referidas reuniões, bem como organizar a votação que decidirá sobre a concessão,
além de fazer a apuração dos votos.
Art. 4.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Art. 5.º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, 05 de novembro de 2018.

HÉLIO APARECIDO MENDES FURINI
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria Administrativa e publicada por afixação no
local público do costume e na data supra.

LUIS GUSTAVO JUNQUEIRA DE SOUSA
Secretário Administrativo
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