UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA - UR-15
Rua Pereira Barreto, no 1.681 - CEp-16.901-022
Fone: (18)3723-6287 - e-mail: urlS@tce.sp.gov.br

Andradina, 20 de junho de 2011.

ofício no 6t/2OL7
UR.15 - Andradina
Excelentíssimo Senhor,
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inf ormo a Vos sa Excelêncì_a, que o Sr . Cléber
Ignácio da Sil-va é servidor deste Tribunal de Contas do Estado de
São Paul-o e estão autorizados a proceder à fiscalizaçã,o das contas
do exercício de 20!6, objeto do processo n. o rc-A2Lg/ggg/L6r flâ
conformidade das Instruções vigentes.

Fica Vossa Excelência, desde )â NOTIFICADO
direito de defesa, interpondo recursos cabiveis, quando for
caso, e o que mais for do interesse, inclusive, no que se refere
apartados e autos próprios que vierem a ser formados.

acompanhar todos os atos de tramitação processuaJ- exercendo

a

o
o
a

Desde logo, fica, também, NOTIFICADO de que todos
os despachos e decisões tomados acerca de aludido(s) processo(s)
serão publicados no Diário Oficial- do Estador flâ conformidade do
artigo 90, da Lei complementar n.o lo9, de L4 de janeiro de tgg3,
iniciando-se I a partir
de então I a contagem dos prazos
processuais.
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Andradina, 20 de junho de 2011.
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Excelentissimo Senhor,
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

fnformo a Vossa Excelência, que o Sr. Cléber
Ignácio da Silva é servj-dor deste Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo e estão autorizados a proceder à fiscali zaçäo das contas
do exercicio de 2oL6, objeto do processo n. o Tc-42L9/ggg/t6, ûâ
conformidade das Instruções vigentes.

Fica Vossa Excelência, desde )â NOTIFTCADO
direito de defesa, interpondo recursos cabíveis, quando for
caso, e o que mais for do interesse, inclusive, no que se refere
apartados e autos próprios que vierem a ser formados.
acompanhar todos os atos de tramitação processual exercendo
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Desde logo, fica, também, NOTIFICADO de que todos
os despachos e decisões tomados acerca de aludido(s) processo(s)
serão publicados no Diário Oficial do Estador ûâ conformidade do
artigo 90, da Lei complementar n.o iog, de 14 de janeiro de rgg3,
iniciando-se,
a partir
de então, a contagem dos prazos
processuais.
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