S

Qlâmara Liunitipal h£ iarbíntiplatí ~
iEztabu be *ãa lffiaulu

1ERRA DA

ATO DA MESA N°031/2015
**

DE 30 DE NOVEMBRODE2O15

**

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA
VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADOR CLEBER TOMAZ
DE CAMARGOS, ATÉ sÃo PAULO
CAPITAL, NO DIA 03 DE
DEZEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O
DEPUTADO ESTADUAL DAVI ZAIANA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO, BEM COMO COM O SECRETARIO ARNALDO JARDIM NA
SECRETARIA DA AGRICULTURA.
-

-

A Mesada Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n
156105, que trata do adiantamento de viagem para Vereadores e da outras providências;
CONSIDERANDO o pedido de autorização de
adiantamento datado de 30/11/2015, feito pela Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete
da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Ângela Maria
Pereira, para viagem do Vereador/Presidente da Câmara Cleber Tomaz deCamargos, até a
cidade de São Paulo Capital, no dia 03 de Dezembro de 2015, oportunidade em que o
mesmo se dirigirá até a Assembleia Legislativa do Estado para reunião com o Deputado
Estadual Davi Zaia, bem como ate a Secretaria de Agricultura do Estado para reunião do o
Secretário Arnaldo Jardim, Visando tratar assuntos do interesse do Município de
Jardinópolis.
CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento
para fazer face às despesas do Vereador/Presidente e do motorista do veículo com
combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e outras que se fizerem necessárias no
momento.
-

RESOLVE:
ARTIGO 1°: Fica autorizado o adiantamento das

de viagem

para pagamento de combustível, pedágio, estacionamento,
do Presidente da Câmara
Municipal de Jardinópolis Vereador Cleber Tomaz de Camargos, assim como do
motorista do veículo, adiantamento este que deverá ser feito em nome da Chefe Geral de
Departamentos, do Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração
Legislativa, Sra. Angela Maria Pereira, para viagem do mesmo até a cidade de São Paulo
Capital, no dia 03 de Dezembro de 2015, para reunião com o Deputado Estadual Davi Zala,
na Assembleia Legislativa do Estado, bem como para reunião com o Secretario de Estado
da Agricultura Arnaldo Jardim, visando tratar assuntos do interesse do Município de
Jardinópolis.
despesas

alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento,
-

-

caput

deste

Parágrafo Primeiro: Em decorrência da autorização do
artigo, para fazer face às despesas de viagem dos vereadores, autorizo o
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Departamento Contábil e Financeiro a proceder ao adiantamento de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), para fazer face aos gastos com combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e
outros que se fizerem necessários no momento.
Parágrafo Segundo: A prestação de contas deverá ser
procedida pelos(as) Vereadores(as) à Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da
Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Angela Maria
Pereira, logo após o retomo, a qual por sua vez prestará contas à Diretora Contábil e
Financeira da Câmara.
ARTIGO 2°: A veracidade dos valores constantes nas
notas de despesas apresentadas pelo(s) Vereador(es), serão de responsabilidade do(s)
apresentante(s), tanto na esfera administrativa, civil e penal.
ARTIGO 3°: Este ato da mesa entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

e

CLEBER TOMAI DE CAMAIIGOS

- Presidente -

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmâra Municipal de Jardinópolis-5P., em 30 de Novembro de 2015.

JOSÉ4iLOS CARVALHO
I. Secretário -

o

/AMAUR1CGORARO
- 20 Secretário -
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Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Jardinópolis, Estado de São Paulo.

Angela Mana Pereira, Chefe Geral de
Departamentos, do Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração
Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer adiantamento
de despesas de viagem no importe total de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), para fazer face às
despesas com pagamento de combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e outras
que se fizerem necessárias no momento, do Presidente da Câmara - Vereador Cleber
Tomaz de Camargos, assim como do motorista do veículo, para viagem até a cidade de São
Paulo - Capital, no dia 03 de Dezembro de 2015, oportunidade em que o mesmo se dirigirá
ate a Assembleia Legislativa do Estado para reunião com o Deputado Estadual Davi Zaia,
bem como até a Secretaria de Agricultura do Estado para reunião do o Secretário Arnaldo
Jardim, visando tratar assuntos do interesse do Município de Jardinópolis.
Solicito ainda a disponibilização do veículo e
motorista da municipalidade.
Termos em que,

P. Deferimento.
Jardinópolis, 30 de Novembro de 2015.

Maria Pere'iya
Chefe Geral de Departar
do Setor de Suportes

do Gabinete de Preâéncia,
Jministraço Legislativa
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Ilustríssima Senhora Ângela Maria Pereira, Chefe Geral de Departamentos, do
Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa da
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP.

Cleber Tomaz de Camargos, Presidente da Câmara
Municipal de Jardinópolis / Vereador legislatura 2013/2016, vem respeitosamente, solicitar
que Vossa Senhoria requeira junto à Mesa Diretora da Casa, adiantamento de viagem no
importe de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), para fazer face às despesas com pagamento de
combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e outras que se fizerem necessárias no
momento, deste signatário, assim como do motorista do veiculo, para viagem ate a cidade
de São Paulo - Capital, no dia 03 de Dezembro de 2015, oportunidade em que me dirigirei
até a Assembleia Legislativa do Estado para reunião com o Deputado Estadual Davi Zaia,
bem como até a Secretaria de Agricultura do Estado para reunião do o Secretário Arnaldo
Jardim, visando tratar assuntos do interesse do Município de Jardinópolis.
Solicito ainda a disponibilização de veículo e
motorista da municipalidade.
Jardinópolis, 30 de Novembro de 2015.

-
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ATO DA MESA N°030/2015
** DE19DENOVEMBRODE2015 **
"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE
DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE
DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE
SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA
PEREIRA, PARA VIAGEM DO(S) VEREADOR(ES) AMAURI
PEGORARO, ATÉ SÃO PAULO - CAPITAL, NO DIA 26 DE NOVEMBRO
DE 2015, OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ A
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO COM OS
DEPUTADOS ESTADUAIS CAMPOS MACHADO E WELSON

A Mesada Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n
156105, que trata do adiantamento de viagem para Vereadores e da outras providências,
CONSIDERANDO o pedido de autorização de
adiantamento datado de 19/11/2015, feito pela Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete
da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Angela Maria
Pereira, para viagem do vereador Amaun Pegoraro, ate a cidade de São Paulo - Capital, no
dia 26 de novembro de 2015, oportunidade em que o mesmo se dirigira ate a Assembleia
Legislativa do Estado para reunião com os Deputados Estaduais Campos Machado e
Welson Gaparini, visando tratar assuntos de interesse do nosso município.
CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento
para fazer face às despesas do Vereador com combustível, pedágio, estacionamento,
alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento.
RESOLVE:
ARTIGO 1°: Fica autorizado o adiantamento das

despesas de viagem - para pagamento de combustível, pedágio, estacionamento,
alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento, do vereador Amauri
Pegoraro, assim como do motorista do veículo, adiantamento este que deverá ser feito em
nome da Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes
e de Administração Legislativa, Sra. Angela Maria Pereira, para viagem do mesmo até a
cidade de São Paulo - Capital, no dia 26 de Novembro de 2015, oportunidade em que o
vereador se dirigirá até a Assembleia Legislativa do Estado para reunião com os Deputados
Estaduais Campos Machado e Welson Gasparini, visando tratar assuntos de interesse do
município de Jardinópolis.
Parágrafo Primeiro: Em decorrência da autorização do
caput deste artigo, para fazer face às despesas de viagem dos vereadores, autorizo o
Departamento Contábil e Financeiro a proceder ao adiantamento de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), para fazer face aos gastos com combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e
outros que se fizerem necessários no momento.
Parágrafo Segundo: A prestação de contas deverá ser
procedida pelo Vereador à Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da Presidência, do
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Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Ângela Maria Pereira, logo após o
retomo, a qual por sua vez prestará contas à Diretora Contábil e Financeira da Câmara.
ARTIGO 2°: A veracidade dos valores constantes nas
notas de despesas apresentadas pelo(s) Vereador(es), serão de responsabilidade do(s)
apresentante(s), tanto na esfera administrativa, civil e penal.
ARTIGO 3°: Este ato da mesa entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

~~~

CLEEE TMAZ DCAM ZG0S
Presidente
-

-

JOSÉ LURIPEDES ERREIRÁ
Vice-Presidente
-

-

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretariada Câmara Municipal de Jardznópohs SP em 19 de Novembro de 2015
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CYALTO
1° Secretário

-

4
-

ÁR0
20 Secretário

-

S

Qlâmara iRuuirtpat 3Jarbinóputin

TERRA DA MNGA

Entzibu bt

'ãtt lfiaultt

Ilustríssima Senhora Ângela Maria Pereira, Chefe Geral de Departamentos, do
Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa da
Câmara Municipal de Jardinápolis-SP.

Amauri Pegoraro, Vereador desta Casa de Leis -

legislatura 2013/2016, vem, respeitosamente, solicitar que Vossa Senhoria requeira junto à
Mesa Diretora da Casa, adiantamento de viagem no importe de R$ 1 000,00 (Hum mil
reais), para fazer face as despesas com pagamento de combustível, pedágio,
estacionamento, alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento, deste
signatário, assim como do motorista do veiculo, para viagem ate a cidade de São Paulo Capital, no dia 26 de Novembro de 2015, oportunidade em que me dirigirei ate a
Assembleia Legislativa do Estado para reunião com os Deputados Estaduais Campos
Machado e Welson Gasparim, visando tratar assuntos de interesse do município.
Solicito ainda a dispombilização de veiculo e
motorista da municipalidade.
Jardinópolis, 19 de Novembro de 2015.
Vereador(es)

auri PegoSro/2

S
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Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Jardinópolis, Estado de São Paulo.

Angela Maria Pereira, Chefe Geral de
Departamentos, do Gabinete da Presidência, do Setor de SuportS e de Administração
Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer adiantamento
de despesas de viagem no importe total de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), para fazer face ás
despesas com pagamento de combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e outras

que se fizerem necessárias no momento, do Vereador Amauri Pegoraro, assim como do
motorista do veículo, para viagem até a cidade de São Paulo
Capital, no dia 26 de
Novembro de 2015, oportunidade em que o mesmo se dirigirá até a Assembleia Legislativa
do Estado para reunião com os Deputados Estaduais Campos Machado e Welson
Gasparini, visando tratar assuntos de interesse do município.
Solicito ainda a disponibilização do veículo e
motorista da municipalidade.
Termos em que,
-

P. Deferimento.
Jardinópolis, 19 de Novembro de 2015.

C

Ot~
\geia Maria Pereira

Chefe Geral de Depart»ientos, do Gabinete de Presidência,
do Setor de Suportes e de Administraço Legislativa
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ATO DA MESA N° 02912015
** DE03DENOVEMBRODE2015 **

'DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE
DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/
FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL - RENATA CRISTINA
VIANNA BERNARDI (DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA), JOSÉ
PAULO RIBEIRO (PROCURADOR JURÍDICO) E ANA LUCIA
MALVESTIO SISTI (OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), PARA VIAGEM
ATÉ A CIDADE DE SANA CRUZ DA ESPERANÇA (SP), NO DIA 12
DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19° CICLO DE
DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS

A Mesada Câmara Municipal de Jardinopolis,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.
156/05, que trata do adiantamento de viagem para Vereadores e da outras providências;
CONSIDERANDO o pedido de autorização de
adiantamento datado de 03/11/2015, feito pelos servidores/funcionários da Câmara
Municipal - Renata Cristina Vianna Bemardi (Diretora Contábil e Financeira), José
Paulo Ribeiro (Procurador Jurídico) e Ana Lucia Malvestio Sisti (Oficial de
Administração), para viagem até a cidade de Santa Cruz da Esperança (SP), no dia 12
de Novembro de 2015, oportunidade em que os mesmos participarão do 19° Ciclo de

Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais - 2015, na sede do CSU Centro Social Urbano, localizado na Rua Horácio Roberto do Nascimento, n° 900 Santa Cruz da Esperança - SP.

CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento
para fazer face às despesas dos servidores/funcionários com combustível, pedágio,
estacionamento, alimentação e outras que se fizerem necessarias no momento
RESOLVE:

ARTIGO 1°: Fica autorizado o adiantamento das
despesas de viagem - para pagamento de combustível, pedágio, estacionamento,
alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento, dos
servidores/funcionários da Câmara Municipal - Renata Cristina Vianna Bemardi
(Diretora Contábil e Financeira), José Paulo Ribeiro (Procurador Jurídico) e Ana Lucia

CCd
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Malvestio Sisti (Oficial de Administração), para viagem dos mesmos até a cidade de
Santa Cruz da Esperança (SP), no dia 12 de Novembro de 2015, oportunidade em que
participarão do 190 Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais 2015, na sede do CSU - Centro Social Urbano, localizado na Rua Horácio Roberto do
Nascimento, no 900 - Santa Cruz da Esperança - SP.
Parágrafo Primeiro: Em decorrência da autorização
do caput deste artigo, para fazer face às despesas de viagem autorizo o Departamento
Contábil e Financeiro a proceder ao adiantamento de R$ 200,00 (duzentos reais), para
fazer face aos gastos com combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e outros
que se fizerem necessários no momento, adiantamento este que deverá ser feito em
nome da Diretora Contábil e Financeira da Câmara Municipal - Renata Cristina Vianna
Bernardi.
Parágrafo Segundo A prestação de contas devera
ser procedida logo após o retomo, pelos servidores/funcionários
Parágrafo Terceiro: A viagem ocorrerá com
veículo próprio dos servidores/funcionários, de forma que a Câmara Municipal de
Jardinopohs e o Erário Municipal ficam isentos de qualquer tipo de responsabilidade
quanto a eventuais danos físicos ou de qualquer outra natureza, tanto em relação ao
veiculo quanto a terceiros, condutores e passageiros
ARTIGO 2° A veracidade dos valores constantes
nas notas de despesas apresentadas pelos servidores/funcionários, será de
responsabilidade do(s) apresentante(s), tanto na esfera administrativa, civil e penal
ARTIGO 3°: Este ato da mesa entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario

CLEBER TOMAI DE CAMARGOS
- Presidente -

JOSE ETJRJPEDESWEttJtEILJf'
- Vice-Presidente -

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP., em 03 de Novembro de
2015.

%EGOO

JOS
1° Secretário -

- 2° Secretário -
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Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Jardinópolis, Estado de São Paulo.

Renata Cristina Vianna Bernardi - Diretora Contábil e

financeira da Câmara Municipal de Jardinópolis, José Paulo Ribeiro - Procurador Jurídico do
Legislativo, e Ana Lucia Malvestio Sisti - Oficial de Administração da Câmara Municipal de
Jardinópolis, veem respeitosamente à presença de Vossas Excelências, requerer autorização para
viagem e adiantamento de despesas de viagem no importe total de R$ 200,00 (duzentos reais),
para fazer face às despesas com pagamento de combustível, pedágio, estacionamento,
alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento, para viagem dos signatários ate a
cidade de Santa Cruz da Esperança (SP), no dia 12 de Novembro de 2015, para participação no
19° Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais - 2015, na sede do

CSU - Centro Social Urbano, localizado na Rua Horácio Roberto do Nascimento, n° 900 Santa Cruz da Esperança - SP.
Informamos que a viagem ocorrerá com veículo próprio.
Termos em que,
P. Deferimento.
Jardinópolis, 03 de Novembro de 2015.

Renata dtinaViemardi

Lucia Malvestio Sisti

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO — UR,6

Ribeirão Preto, 14 de outubro de 2015,

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Ternos a honra de convidar Vossa Excelência para participar do 21' encontro referente
ao "1.9 Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dhlgentes Municipais - 2015", a s& realizado
no dia 12 de novembro de 2015, às Mb, na Sede do CSU Centro Social Urbano, localizado na Rua
Horácio Roberto do Nascimento, n°900, na cidade de Santa Cruz da Esperança - SP.
Serão abordados os seguintes temas:
1
1

Controle Interno;
Ensino, com ênfase no FUNDEB;
1 Iluminação Pública;
1 Previdência;
/ Licitação à luz da Lei Complernenuir n° 1 47114-

A presença de Vossa Excelência e dos demais Vereadores é essencial, pois será urna
oportunidade de estreitar o relacionamento técnico com o Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, obtendo infonnaçôes atualizadas sobre os temas propostas, bem como esclarecendo dúvidas
concernentes às demais atividades da fiscalização.
Importante comparecerem, ainda, os assessores, contabilistas e demais servidores que
lidam com a Administração da Câmara Municipal, pelo que solicitamos de Vossa Excelência a
gentileza de divulgar esse convite e solicitar o comparecimento dos mesmos.
Para melhor condução dos trabalhos e confirmação de presença, pedimos a gentileza
de enviar-nos relação identificando os nomes e cargos dos participantes até o dia 10 de novembro de
2015, pelo e-mail ur06cSteovbr.
Por fim, visando um melhor direcionaftcnto de nossas apresentações. solicitamos o
envio antecipado de dúvidas relacionadas aos ternas propostos as quais serão respondidas no dia do
encontro (wilenr (' ernuil cima),

EL

PASTRE
11, , sua

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal

C$MÁRA MUNICIPAL DE ARDINÓPOkL

Em
frrr
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RoundCube Webmail :: 19° Ciclo de Debates com Agentes Políticos...

http://servidor.jard.com.br/webmai[/? —task=mail& action=print& — ...

sA no•uNocuec
Assunto:
Remetente:
Para:

Data:

•

190 Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais

-

2015

UR-06 cur06@tce.sp.gov.br>
administracao@camaraluizantonio.sp.gov.br
<administracao©camaraluizantonio.sp.gov.br >,
administracaoaltinopolis@camaradealtinopolis.sp.gov.br
cadministracaoaltinopolis©camaradealtinopolis.sp.gov.br >,
ass.gabinete@camaracravinhos.sp.gov.br cass.gabinete©carnaracravinhos.sp.gov.br >,
Batatais CM <camarabatatais@camarabatatais.sp.gov.br >,
camara@camarabebedouro.sp.gov.br <camara@camarabebedouro.sp.gov.br >,
camara@camaramontealto.sp.gov.br <camara©carnaramontealtosp.gov.br >,
camara©camarapradopolis.sp. gov . br <camara@camarapradopoiis.sp.qov.br >,
camara@camarasaosimao.sp.gov.br <camara@camarasaosimao.sp.gov.br >,
camara@camarasertaozinho.sp.gov.br <camara@camarasertaozinho.sp.gov.br >,
camarabarrinhasp@gmail.com ccamarabarrinhasp@gmail.com >,
camaracassia@netsite.com.br <camaracassia@netsite.com.br >,
camaracolina@gmail.com <camaracoiina©gmail.com >, camaradecaiuru@netsite.com.br
ccamaradecajuru@netsite.com.br >, camaralegria@com4.com.br
<camaralegria@com4.com.br >, camaraluizantohio©yahoo.com.br
<cama raluizantonio©yahoo.com.br >, camaramj@uol.com.br ccamaramj@uol.com.br >,
camaramunicipal@terraroxa.com.br <camaramunicipal©terraroxa.com.br >,
camaramunicipalsa@gmail.com <camaramunicipaisa©gmail.com >,
camarapontal@3ax.com.br <camarapontal©3ax.com .ljr>, camaraserrana@terra.com.br
ccamaraserrana@terra.com.br >, camarasrp4@linkway.com.br
ccamarasrp4@linkway.com.br >, camarataiuva@terra.com.br
<camarataiuva@terra.com.br >, camaraviradouro©camaraviradouro.sp.gov.br
<camaraviradouro@camaraviradouro.sp.gov.br >, cmjard©camarajardinopolis.sp.gov.br
<cmjard@camarajardinopolis.sp.gov.br >, cmsce@com4.com.br
ccmsce@com4.com.br >, compras@camarajardinopolis.sp.gov.br
ccompras@camarajardinopolis.sp.gov.br >, contabilidade©camarabrodowski.sp.gov.br
ccontabilidade©camarabrodowski.sp.gov.br >, contabilidade@camarapontal.sp.gov.br
ccontabilidade©camarapontal.sp.gov.br >, contabilidade@camarasantarita.sp.gov.br
<contabilidade©camarasantarita.sp.gov.br >, contabilidadecamaramococa©hotmail.com
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Segue anexo convite para o "19 0 Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais 2015".

Atenciosamente,
Flávio Henrique Pastre
Diretor Técnico de Divisão
Unidade Regional de Ribeirão Preto - UR-6
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ATO DA MESA N°028/2015
** DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 **

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS •
DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA
VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, ATÉ SÃO
PAULO - CAPITAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015,
OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRÁ ATÉ SECRETARIA
ESTADUAL DE ESPORTES.

A Mesa da Câmara Municipal de Jardinopolis, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe São conferidas por lei, etc,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n
156/05, que trata do adiantamento de viagem para Vereadores e da outras providências,
CONSIDERANDO o pedido de autorização de
adiantamento datado de 03/11/2015, feito pela Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete
da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Angela Maria
Pereira, para viagem do vereador Jose Eduardo Gomes Junior, ate a cidade de São Paulo Capital, no dia 10 de Novembro de 2015, oportunidade em que o mesmo se dirigira ate a
Secretaria Estadual de Esportes, juntamente com o Prefeito Municipal de Jardmópolis, para
discutir a situação do Ginásio Pohesportivo Jose Amaun Pegoraro, no bairro Vila Reis,
buscando viabilizar o término da construção do referido Ginásio.
CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento
para fazer face às despesas do Vereador e do motorista do veículo, com combustível,
pedágio, estacionamento, alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento.
RESOLVE:
ARTIGO 1°: Fica autorizado o adiantamento das
despesas de viagem - para pagamento de combustível, pedágio, estacionamento,
alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento, do vereador José Eduardo
Gomes Júnior, assim como do motorista do veículo, adiantamento este que deverá ser feito
em nome da Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da Presidência, do Setor de
Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Angela Maria Pereira, para viagem do
mesmo até a cidade de São Paulo - Capital, no dia 10 de Novembro de 2015, oportunidade
em que o vereador se dirigirá até a Secretaria Estadual de Esportes para discutir a situação
do Ginásio Poliesportivo José Amauri Pegoraro, no bairro Vila Reis, buscando viabilizar o
término da construção do referido Ginásio.
Paráyafo Primeiro: Em decorrência da autorização do
caput deste artigo, para fazer face às despesas de viagem dos vereadores, autorizo o
Departamento Contábil e Financeiro a proceder ao adiantamento de R.$ 400,00
(quatrocentos reais), para fazer face aos gastos com combustível, pedágio, estacionamento,
alimentação e outros que se fizerem necessários no momento.
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Parágrafo Segundo: A prestação de contas deverá ser
procedida pelo Vereador à Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da Presidência, do
Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Angela Maria Pereira, logo após o
retomo, a qual por sua vez prestará contas à Diretora Contábil e Financeira da Câmara.
ARTIGO 2°: A veracidade dos valores constantes nas
notas de despesas apresentadas pelo(s) Vereador(es), serão de responsabilidade do(s)
apresentante(s), tanto na esfera administrativa, civil e penal.
ARTIGO 3°: Este ato da mesa entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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CLEBER TOMAZ DE CAMÂRGOS
- Presidente -

JOS

EDES FERREIRA
- vice-Presidente -

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP., em 03 de Novembro de 2015.

JOSÉ

ÓS CARVALHÕ

1° Secretário_

AURI CORARO
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Ilustríssima Senhora Ângela Maria Pereira, Chefe Geral de Departamentos, do
Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa da
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP.

JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR, Vereador
desta Casa de Leis - legislatura 2013/2016, vem respeitosamente, solicitar que Vossa
Senhoria requeira junto a Mesa Diretora da Casa, adiantamento de viagem no importe de
R$ 400,00 (quatrocentos reais), para fazer face as despesas com pagamento de
combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e outras que se fizerem necessáiias no
momento, deste signatário, assim como do motorista do veiculo, para viagem ate a cidade
de São Paulo - Capital, no dia 10 de novembro de 2015, oportunidade em que este
subscritor se dirigirá até a Secretaria Estadual de Esportes, juntamente com o Prefeito
Municipal de Jardinopolis, para discutir a situação do Ginásio Poliesportivo Jose Amauri
Pegoraro, no bairro Vila Reis, buscando viabilizar o término da construção do referido
Ginásio.
Solicito ainda a disponibilização do veículo e um
motorista da municipalidade.
Jardinópolis, 03 de Novembro de 2015.

Vereador:

José Eduardo Gomes
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Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Jardinópolis, Estado de São Paulo.

Ângela Maná Pereira, Chefe Geral de Departamentos, do
Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, vem
respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer adiantamento no importe total
de R$400,00 (quatrocentos reais), para fizer face as despesas com pagamento de
combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e outras que se fizerem necessarias no
momento, do Vereador José Eduardo Gomes Júnior, assim como do motorista do
veiculo, o qual viajara até a cidade de São Paulo - Capital, no dia 10 de novembro de 2015,
oportunidade em que o mesmo se dirigira até Secretaria Estadual de Esportes, juntamente
com o Prefeito Municipal de Jardmopohs, para discutir a situação do Ginásio Poliesportivo
Jose Amaun Pegoraro, no bairro Vila Reis, buscando viabilizar o termino da construção do
referido Ginásio..
Termos em que,
P. Deferimento.
Jardinopolis, 03 de Novembro de 2015
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