
MUNiCíPIO DE SOBRAl

Câmara Municipal de Sobral

PORTARIA! N° 511/17, de 11 dejulho de 2017.
"

ii 'l ~ li.: ! io PRESIDENrEi DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRP!L; no uso de suas
atribuições legais, e em conforrnldsce com o estabelecido no art. 19 do R~gimento Interno da
Câmara Municipal de Sobral,//"I;. <; q ; ! i

'1,:.•'1
: "I

CONSIDERAND8i!a existência do Programa LEGISLATIVO ~~_'1MOVIMENTO,
criado pela Portaria nO495/17 de 0'8iidemaio de 20'17;

!i1iii ... li: i i < •CONSIDERANqe;/que o Programa Leglslatlvo em Movlme~to,estará realizando
seus trabalhos itinerantes no dia V~Aquinta-feira) de julho de 20'17 no conjun!p !C~iç~ra;

CONSIDERANDO' a necessidade do deslocamento dos servidores lotados no
PROCON da Câmara Municipal de Sobral;

:li~:i •. : i
Art. 1° - Ficam. süspensas as atividades do PROCON e da OUVIDORIA da

Câmara Municipal de Sobral,n~.:;dependências da Câmara Municipal, durante; todo o dia
13(quinta-feira) de julho de 20~7:~m decorrência do deslocamento de seus servidores para o
Conjunto Caiçara. ;:1

-,\

RESOLVE:

Parágrafo Üníco.Os trabalhos do PROCON e da OUVIDORIAda Câr;nara
I~ 1~'I! t .~ ,

municipal retornarão a sua normalidade no dia 14 (sexta-feira) de julho do corrsrne'ano.
!:: ~,! . .

Art. 2° - Ficamuconvocados os servidores do PROCON eda OUVIDORIA da
Câmara Municipal abaixo relacion~~os para acompanharem os trabalhos do Programa Legislativo
em Movimento: \".,;

Juliana Freitas Alves
Samir Nobre Chaves
Ana Cláudia de Uma Mendes
Antônio Rodriques Júnior
Maria do Perpétuo iSocorro Teixeira Cavalcante
Flávia de Araújo 'coelho
Candido Parente ~guiar

, ,

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. 'I . "j i : ;

.•.. {!U;.
PAÇO DA CAI\(IAjRAMUNICIPAL D OBRAL, em 11 de j~c,;;'Q..ie20'17.
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. . Plenário: End.: Praça bom Jerônimo, SIN - Centro - Cep: 62.010-390
Anexo: Gerardo Cnstmo Menezes - Rua Conselheiro Rodpgues Junior, SIN - Cep: 62.010-445 - Fax: (88) 3677.7641 - Fone: (88) 3677.7600

www.camarasobral.ce.gov.br

http://www.camarasobral.ce.gov.br

