Câmara de Vereadores de Piracicaba
Departamento de Administração
Setor de Protocolo

Termo de Responsabilidade
Para uso do Salão Nobre “Helly de Campos Melges”

Eu, ________________________________________________________________________________, abaixo assinado,
portador do RG ____________________________ e CPF ____________________________________, residente à
Rua_______________________________________________________________nº______________no
município
de
____________________, telefone (_____)______________________ e________________________, declaro que farei uso
das dependências do Salão Nobre “Helly de Campos Melges”, da Câmara de Vereadores de Piracicaba, no (s) dia(s)
_______________________________, no horário das ____________ às___________, para a realização do evento
______________________________________________________________, com nº previsto de ___________ participantes.
Informo que necessito utilizar os equipamentos abaixo assinalados desta Casa de Leis:
(
(

) DATA SHOW E CABOS VGA (IMAGEM) P2 (SOM) (
) MESA PARA COFEE BREAK
(

) 04 MICROFONES S/FIO (
) 02 MICROFONES FIXOS (

) MESA PARA RECEPÇÃO
) CADEIRAS PARA RECEPÇÃO____

IMPORTANTE!
Caso deseje utilizar o DATA SHOW, o solicitante deverá trazer o computador e/ou notebook para conexão,
bem como as mídias a serem utilizadas.
*O uso do estacionamento da Câmara será permitido, desde que fora de seu horário de expediente e conforme a disponibilidade de
vagas.
Declaro, por fim, estar ciente e de acordo com os dispositivos da Resolução nº 18, de 21/11/2007, da qual recebi uma
cópia, e estou ciente de que em nenhuma hipótese será permitido à colocação de quaisquer estruturas (Cap. III Art.11) dentro do Salão
Nobre, bem como as outras proibições prescritas nesta resolução, devendo qualquer estrutura ser alocada no hall de entrada deste
Salão. Por sua vez, as estruturas ou equipes que forem dispostas nele deverão ser alocadas de maneira a permitir o perfeito acesso
dos funcionários da Câmara às dependências da Casa.
Por conseguinte, firmo o presente, responsabilizando-me integralmente pelo descumprimento total e/ou parcial deste termo,
assim como do comunicado abaixo emitido pelo Depto da TV Legislativa:
 O funcionário da cabine de som está a serviço desta Casa de Leis a fim de executar a gravação de ata
para arquivo próprio e operar os microfones para esta ata em questão. Qualquer outra atividade multimídia
é de responsabilidade do solicitante. Contudo o funcionário auxiliará na montagem dos equipamentos
necessários dentro das normas previstas na resolução acima citada, não se responsabilizando pela
execução de vídeos e músicas que compõem o evento.
 Informamos ser terminantemente proibida a entrada de qualquer pessoa na cabine de som e na sala de
transmissão.
Felipe Marchiori
Diretor da TV Legislativa
Felipe Marchiori
Diretor do Departamento
de _______
TV Câmarade_____________________ de _________
Piracicaba,

_________________________
Assinatura do Solicitante

Favor ler toda a RESOLUÇÃO 18/07 e os COMUNICADOS deste termo.

