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TEDAMNGA 

ATO DA MESA N°011/2017 
** DE29DE MARÇO DE2OI7 ** 

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 ATE A CIDADE DE JABOTICABAL (SP) NOS DIAS 3 4 5 SE 
7 DE ABRIL DE 20,17, PARA PARTICIPAR DA OFICINA GRATUITA 
DE CRIAÇAO E ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E 
INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO ASSUNTO ESSE DE 
INTERESSE DO M1JNICIPIO 

A Mesa da Câmara Municipal de Jardmopohs, 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 29/03/2016, feito pela Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete 
da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislattva, Sra. Angela Maria 
Pereira, para viagem do(s) vereador(es) Jose Eduardo Goines Jurnor ate a cidade de 
Jaboticabal (SP), nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de abril de 2017, para participar da Oficina Gratuita 
de Criação e Estruturação de Serviços ,  Municipais e Intermunicipais de Saneamento Básico, 
evento esse que será realizado pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento (Assemae) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) com o objetivo de 
capacitar gestorcs publicos, piefeitos, servidores, técnicos, estudantes, pesquisadores e 
profissionais do setoi para a melhoria dos sistemas de saneamento básico nos municipios 
brasileiro s, assunto que e de interesse do município de Jardinopolis 

CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento 
para fazer face as despesas do Vereador com alimentação e ainda as despesas com 
combustível, pedágio, estacionamento 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 Junior, para viagem até a cidade de Jaboticabal (SP), nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de abril 
de 2017, para participar da Oficina Gratuita de Criação e Estruturação de Serviços 
Municipais e Intermunicipais de Saneamento Básico, evento esse que será realizado pela 
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) e a Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) com o objetivo de capacitar gestores públicos, prefeitos, 
servidores, técnicos, estudantes, pesquisadores e profissionais do setor para a melhoria dos 
sistemas de saneamento básico nos municípios brasileiros, assunto que é de interesse do 
município de Jardinópolis, sendo que o adiantamento 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. 
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frafoPrip2eiro: Em decorrência da autorização do 
caput deste artigo, para fazer face às despesas de viagem do vereador autorizo o 
Departamento Contâbil e Financeiro a proceder ao adiantamento de R$ 1.000,00 (Num mil 
reais), para fazer face aos gastos com combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e 
outros que se fizerem necessários no momento. 

fgafoSeundo: A viagem ocorrerá com veículo 
próprio do Vereador, em razão de pedido do mesmo, de forma que a Câmara Municipal de 
Jardinópohs e o Erário Municipal ficam isentos de qualquer tipo de responsabilidade 
quanto a eventuais danos fisicos ou de qualquer outra natureza, tanto em relação ao veiculo 
quanto a terceiros, condutores e passageiros, ficando tais responsabilidades e riscos da 
viagem exclusivamente a cargo do vereador participante da viagem 

Parágrafo Terceiro A prestação de contas devera ser 
procedida logo após o retorno, pelo(s) Vereador(es) a da Chefe Geral de Departamentos, do 
Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Angela 
Mana Pereiia;que por sua vez prestara contas a Diretora Contabil e Financeira da Câmara 

ARTIGO 2° A veracidade do 
notas de despesas apresentadas pelo(s) Vereador (es)/Servidor(es) 
lidade do(s) apresentante(s), tanto na esfera administrativa, civil e p 

ARTIGO 3° Este ato da me 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contiario 

yaipres constantes nas 
serão de responsabi- 

entrará em vigor na 

SANTOS JOSÉ 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardrnopolis sP em 29 de Março de 2017 

- - 

AVO DE SOUSA 	 $EB- IAO FERREIRA 

1° Sectetaiio 	 20 Secretário 
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Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Jardinópolis, Estado de São Paulo. 

- 	 Ângela 	Maria:.:-  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 Vereador José Eduardo Gomes Junior, para 
viagem até a cidade de Jaboticabal-SP, nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de abril de 2017, para 
participar da Oficina Gratuita de Criação e Estruturação de Serviços Municipais e 
Intenhunicipais de Saneamento Básico, evento esse que será realizado pela Associação 
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae e a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) com o objetivo de capacitar gestores públicos prefeitos, servidores, 
técnicos, estudantes, pesquisadores e profissionais do setor para a melhoria dos sistemas de 
saneamento bàieo nos municípios brasileiros, assunto que é de interesse do município de 
Jardinópolis, sendo que a viagem ocorrerá com veículo próprio. 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

Jatdii6põIis, 29 de Março de 2017 

Che' Ce 	Ce 
Câmara Munitipal de JarWnópolis 
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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 Junior, Vereador desta Casa de Leis - 
legislatura 2017/2020, vem respeitosamente, solicitar que Vossa Senhoria requeira junto à 
Mesa Diretora da Casa, adiantamento de viagem no importe de M, 1.000,00 (Hum mil 
reais), para fazer face às despesas com pagamento 1  de combustível, pedágio, 
estacionamento, alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento, deste 
signatáriõ, para viagem até a cidade de Jaboticabal-SP, nos dias 3, 4, 5 1  6 e 7 de abril de 
2017, para participar da Oficina Gratuita de Criação e Estruturação de Serviços 
Municipais e Intermunicipais de Saneamento Básico, evento- esse que será realizado 
pela Associaço Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) e a 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) com o objetivo de capacitar gestores públicos, 
prefeitos, servidores, técnicos, estudantes, pesquisadores e profissionais do setor para a 
melhoria dos sistemas de saneamento básico nos municípios brasileiros, assunto que é de 
interesse do município de Jardinópolis. - 

- 	Informo que a viagem ocorrerá com veículo próprio. 

Jardinópolis, 29 de Março de-2017 
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Fwd: Confirmação de Inscrição - Oficina em 
Assunto 

Jaboticabal 	 rjndtb 
De 	José Eduardo Comes Junior <ioseeduardo_adv@yahoo.com.br > 

Câmara Municipal - Jurídico 
<departamentojuridico@camarajardinopolis,sp.gov.br > 

Data 	2017-03-29 10:15 

José Eduardo Fofo 
Enviada do meu iPhone 

Início da mensagem encaminhada 

De: Oficina Criação e Estruturação Serv Munic e Intermunic Saneamento Básico 
<gestaoemsaneamento@assemae.orp.br > 
Data: 23 de março de 2017 10:30:52 BRT 
Para: Gestão em Saneamento <gestaoemsaneamento©assemae.org.br > 
Assunto: Confirmação de Inscrição - Oficina em Jaboticabal 

Prezado (a), 

Os organizadores da Oficina de Criação e Estruturação de Serviços Municipais e 
Intermunicipais de Saneamento Básico têm o prazer de confirmar a sua inscrição no curso a 
ser realizado entre os dias 03 e 07 de abril de 2017, em Jaboticabal (SP). 

Lembramos que a abertura oficial da oficina ocorrerá às 13h30, no Auditório do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal (SAAEJ), localizado na Rua Jornalista Cláudio 
Luis Berchielli, n° 345, Bairro Jardim Santa Mônica. 

Solicitamos que confirme sua presença respondendo a este e-mail. Caso não possa 
participar da oficina, favor nos comunicar. 

Atenciosamente 

nr 

e I.1nrn unIdias 
. s' 	.i,nenlo iru 

Leandra Maranhão 

Convênio 51698712015 - Assemae/Funasa 

gçIauemsaruemen1ieieerLb 

CL 
Tel. (61) 3325-7592 13322-5911 
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Assunto 
Enc: Fwd: Oficinas de Capacitação para criação de 
serviços públicos de saneamento básico 

De 	José Eduardo Gomes Júnior cjoseeduardoadv@yahoo.com.br > 

-, 	Câmara Municipal - Jurídico 
cdepartamentojoridico@camarajardinopohs.sp.gov.br > 

Data 	2017-03-22 09:54 

ícninc)cubg 

logo assemae.jpg (61 KB) 

José Paulo, bom dial 

Por favor, fazer oficio sobre o e-mail abaixo endereçado ao Prefeito. 

Imprimir também uma via do e-mail para cada vereador. 

Obrigado!  

Mensagem encaminhada ----- 
De: Leandro Espinoza <qualidade©saem as. com. br> 
Para José Eduardo Comes Júnior <joseeduardoadv@yahoo.com.br > 
Enviadas: Terça-feira, 21 de Março de 2017 15:13 
Assunto: Fwd: Oficinas de Capacitaçâo para criação de serviços públicos de saneamento básico 

Mensagem encaminhada ---------- 
De: Leandra Maranhão <leandra.assemae(gmaiLcom> 
Data: 15 de março de 2017 12:29 
Assunto: Oficinas de Capacitação para criação de serviços públicos de saneamento básico 
Para: Oficina Criação e Estruturação Serv Munic e lntermunic Saneamento Básico <gestaoemsaneamento(assemae.orp.br > 

Oficinas de Capacitação para criação de serviços públicos de saneamento básico 

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) e a Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) promovem na cidade de Jaboticabal (SP), de os a 07 de abril, a 
oficina gratuita de Criação e Estruturação de Serviços Municipais e Intermunicipais de 
Saneamento Básico, com o objetivo de capacitar gestores públicos, prefeitos, servidores, 
técnicos, estudantes, pesquisadores e profissionais do setor para a melhoria dos sistemas de 
saneamento básico nos municípios brasileiros. 

A iniciativa faz parte de convênio de cooperação técnica entre a Assemae e a Funasa, que 
desenvolverá 20 oficinas em diversos municípios brasileiros. As capacitações abordam os 
aspectos políticos, técnicos e operacionais necessários para a criação e melhoria de serviços 
municipais de saneamento básico. A oficina conta com 32 horas/aula, distribuídas em cinco dias 
de atividades e encontros presenciais. 

As inscrições para a oficina em Jaboticabal estão abertas pelo 
hotsite: http://www.gestaoems  aneamento.org.br/. Acesse e garanta sua vaga! 

Data: 	03 a 07 de abril 
Local: Auditório do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Jaboticabal (SAAEJ), localizado na 
Rua Jornalista Cláudio Luis Berchielli, 345, Bairro Jardim Santa Mônica 
Custo: Gratuito 
Inscrições e informações : http://www.gestaoemsaneamen  to.org.br/ 

di nnhin nnv 	 112 
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Leandra Maranhão 
Revisora Convênio 81698712015 
lean á ra a sserna eigma Icem 
wwvv.asserriae.orqbr 
Tel. (61)3322-5911 

Aviso Legal 
Este documento pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o 
destinatário ou a pessoa autorizada a receber este documento, não deve usar, copiar ou 
divulgar as informações nele contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. 

Disclaimer 
The information contained in this document may be pnivileged ano confidential and protected 
Troa disclosure. If the reader of this document is not the intended recipient, or an employee 
agent responsible for delivening this docurnent to the intended recipient, you are bereby 
notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is stnictly 
prohibited. 

Leandro J. S. Espinoza 
Químico - CRQ 04152212 

Leandro J. S. Espinoza 
Químico - CRQ 04152212 

Aviso Legal 
Este documento pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o 
destinatário ou a pessoa autorizada a receber este documento, não deve usar, copiar ou 
divulgar,  as informações nele contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, 

'"isclaimer 
he inforrnation contained in this document may be privileged and confidential and protected 

from disclosure. If the reader of this document is nct the intended recipient, or an employee 
agent responsible for delivering this document to the intended recipiont, you are hereby 
noti -fied that any dissemination, distribution or copying of this ccmmunication is strictly 
prohibited. 

rrn2rinrf1inflnflhis sn 	 2/2 
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P[J3 RAMAÇÃO 

Oficina de Criação e Estruturação de Serviços Municipais e 

Iritermunicipais de Saneamento Bósico - 2017 

Segunda-feira, 03 de abril de 2017 

P Horário Atividade Tema 

13 às 13h30 Credenciamento Cadastramento e conferência dos participantes inscritos 

Abertura da oficina com a participação de representantes da Funasa, 
13h30 às 14h Abertura oficial 

Assemae e autoridades 

14h às 15h15 Apresentações Apresentação de todos os participantes, instrutores e coordenador do 

convênio 

15h15 às 16b Realização de pré-teste Será realizado um pré-teste com o intuito de avaliar o conhecimento do 

ema  

16h às 16h15 
Intervalo 

16h15 às 18h 
Aula: Criação e Estruturação de Serviços Municipais e 

a) Elementos essenciais da Política Municipal de Saneamento Básico  
Intermunicipais de Saneamento Básico b) Elementos conceituais da organização e da gestão dos serviços 



) 

Terça-feira, 04 de abril de 2017 

Horário 	lAtividade 	 Terna 

Aula: Criação e Estruturação de Serviços Municipais e a) Elementos conceituais da organização e da gestão dos serviços 
09 as 11h45h 

Intermunicipais de Saneamento Básico 

11h45 às 13h30 Intervalo para o almoço 

13h30 às 15h15 
Aula: Criação e Estruturação de Serviços Municipais e 

b) Planejamento e estudo de viabilidade técnica e economico- 
Intermunicipais de Saneamento Básico financeira dos serviços 

15h15 às 15h30 
Intervalo 

Aula: Criação e Estruturação de Serviços Municipais e 
15h30 às 17h15 

lntermunicipais de Saneamento Básico c) Política de cobrança pela prestação e/ou disposição dos serviços 



Quarta-feira, 05 de abril de 2017 

Horário 	T Atividade Tema 

Avaliação da situação dos municípios representados em relação à 

Política Municipal de Saneamento Básico e à organização da gestão dos 
09 às 11h45h Exercícios com aplicação de casos práticos. 

serviços e proposição da forma mais adequada para a organização e 

prestação dos serviços 

11h45 às 13h30 Intervalo para o almoço 

Aula: Procedimentos para Elaboração de Diagnóstico 

de Serviço Municipal e Intermunicipal de Saneamento 
13h30às15h15 

Básico, compreendendo as áreas administrativas, 

financeira e técnica. 

15h15 às 15h30 
Intervalo 

 

Continuação - Procedimentos para Elaboração de 

Diagnóstico de Serviço Municipal e Intermunicipal de Discussão da situação dos municípios representados em relação à 
15h30 às 17h15 

Saneamento Básico, compreendendo as áreas  Municipal de saneamento básico e à organização da gestão dos 

administrativas, financeira e técnica. serviços 



) 

	

) 

Quinta-feira, 06 de abril de 2017 

Horário 	Atividade Tema 

Elaboração de modelo de negócio aplicado em um município para a 
09 às llh4Sh Trabalho em grupo 

criação  e /ou reestruturação de serviço municipal ou intermunicipal de 

saneamento básico 

«i 13h30 
Intervalo para o almoço - 

Elaboração de modelo de negócio aplicado em um município para a 
h3oàs15h15Trabalho em grupo 

criação e /ou reestruturação de serviço municipal ou intermunicipal de 

saneamento básico 

15h15 às 15h30 Intervalo 

Elaboração de modelo de negócio aplicado em um município para a 
15h30 às 17h15 Exercício 

criação e 	ou reestruturação de serviço municipal ou intermunícipal de 

saneamento básico 	 - 



9 

Sexta-feira, 07 de abril de 2017 

Horário 	Atividade 	 Tema 

Modelo de negócio aplicado em um município para a criação e /ou 
09 às 10h45h Aula: Apresentação dos trabalhos - Avaliações reestruturação de serviço municipal ou intermunícipal de saneamento 

básico 

111h Encerramento Entrega de certificados 
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ATO DA MESA N°010/2017 
DE29 DE MARÇO DE 2017 ** 

-. 	 -- 

 

"DISPÕE SOBRE Á -:AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 
DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE 
DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA ,  DO SETOR DE 
SUPORTES E DE ADMINI STRAÇÃO LEGISLATIVA ANGELA MARIA 
PEREIRA PARA VIAGEM DOS VEREADORES(AS) MARLI 
RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO MATEUS SIGNORINI CLEBER 
TOMAZ DE CAMARGOS E SEBASTIAO FERREIRA, ATE SÃO PAULO 

CAPITAL NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017 OPORTUNIDADE EM QUE 
OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATE A ASSEMBLEA LEGISLATIVA DO 
ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO 
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS 
WELSON GASPARINI ROBERTO ENGLER DAVI ZAIA ROBERTO 
MORAIS E ANDRE SOARES E TAMBEM JUNTO AS SECRETARTIAS 
ESTADUAIS DE LOGISTICA E TRANSPORTES E AGRICULTURA 

A Mesada Câmara Municipal de Jaidmopolis Estado 
de São Paulo no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por let, etc, 

CONSiDERANDO o disposto na Resolução n 
156/05 que tinta do adiantamento dc vIagem para Vereadores e da outras providências; 

CONSIDERANDO o pedido-de autorização de 
adiantamento datado de 29/03/2017 feito pela Chefe Gemi de Departamentos do Gabinete 
da Piesidencia do Setor de Suportes e de Administração Legislativa Sra. Angela Maria 
Pereira, paia viagem dos vereadores(as) 4Iail; Rodrigues Violante Pego;a;o Mateus 
Szgnoi mi Cleber Jornciz de Carnal gov e Sebaçt,ão Ferreira eira a Vereadora, a ate a cidade de 
São Paulo - Capital, no dia 06 de Abril de 2017, oportunidade em que os mesmos se 
dirigirão até a Assembleia Legi slativa do Estado para tratar de assuntos de interesse do 
município de Jardinópolis com os Deputados Estaduais Welson Gasparini, Roberto 
Engler ,  Davi Zata Roberto Morais e André Somes relacionados com a destinaçdo de 
recursos e bens para Jardinópolk cjurucê: oportunidade também em que os Edis se 
dirigirão até a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Logística e Transportes do Estado, 
igualmente para tratar de assuntos de interesse do município. 

CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento 
para fazer face às despesas dos Vereadores 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, dos vereadores(as) Marli 
Rodrigues Violanle Pegoraro, Mateus Signorini, Cleber Tomaz de Carnargos e Sebastião 
Ferreira, para viagem até a cidade de São Paulo - Capital, no dia 06 de Abril de 2017, 
oportunidade em que os mesmos sdiiigjrão até a Assembleia Legislativa do Estado para 
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tratar de assuntos de interesse do município de Jardinópolis com os Deputados Estaduais 
Welson Gasparini, Roberto Engler. Davi Zaia, Roberto Morais e André Soares, 
relacionados com a destinação de recursos e bens para Jardinópolis e Jurucê; oportunidade 
também em que os Edis se dirigirão até a Secretaria de Agricultura e Secretaria de 
Logística e Transportes do Estado, igualmente para tratar de assuntos de interesse do 
município; 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, Sua, Angela Maria Pereira,•.. 

ParafqinieHo Em decorrência da autorização do 
ccípuí deste artigo, paia fazei face as despesas de viagem dos vereadores, autorizo o 
Departamento Contabil e Financeiro a proceder ao adiantamento de R$ 1 500,00 (Rum mil 
e quinhentos leais) paia fazei face aos gastos com combustível, pedágio, estacionamento 
alimcntação e outros que se fizerem neccssaiios no momento 

Paiagiafo Scaundo A piestação de contas deverá sei 
procedida, pelos(as) Vereadores(as) a Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da 
Presidência, do Setor de Suportes c de Administração Legislativa, Sra. Angela Mana 
Pereira, logo após o retorno, a qual por sua vez prestara contas a Diretora Coi -itabil e 
Financetia da Câmara.  

ARTIGO 2° A veracidade dos valores constantes nas 
notas de despesas apresentadas pelo(s) Vcicadoies) serão ,de responsabilidade do(s) 
apiesentante(s) tanto na esfera adm!nistiati\ a civil c penal 

ARTIGO 3° Este ato da mesa entrará em vigor na 
data de sua publicação revogadas as disposições em contiano 

iFPUIRIRA 	 MI&RIRÀ SANTOS 
- Pidsi.dnie - 	 - 	 - VicejPresidente - 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Cálima ra Municipal de Jardinópolis-SP., em 29 de Março de 2017. 

e 

SEBASTIÃO FERREIRA 

20 secretário - 
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Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Jardinópolis, Estado de São Paulo. 

Angela Maria •Pèreira, Chefe Geral de Departamentos, do 
Gabinete da Presidência,, do Setoi de Suportes e de Administração Legislativa, vem 
iespeitosamcnte a presença de Vossa Excelência, requerer adiantamento de despesas de 
viagem no importe de R$ 1 500,00 (Hum mil e quinhentos reais), pata fazei face as 
despesas com pagamento de combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e outras 
que se fizei em necessai ias no momento dos Ve eadoi es('av) Mar!: Rodrigues Violante 
Pegoraro, Mateus Signonni, Clebei Tornaz de Caniargos e Sebastião Ferreira para 
viagem até a cidade de São Paulo - Capital no dia 06 de Abril de 2017, oportunidade em 
que os mesmos se dirigirão ate a Assembleia Legislativa do Estado para tratar de assuntos 
de interesse do município de Jaidinopolis com os Deputados Estaduais Welson Gaspaum, 
Roberto Engler, Davi Zaia Roberto Morais e André Soares relacionados com a destinação 
de recursos e bens para Jaidinopolis c Jwueê oportunidade também em que os Edis 
pretendem se dirigir ate a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Logística e Transportes 
do Estado, igualmente para tratar de assuntos de interesse do município. 

Solicitamos ainda a disponibilização do veículo e motorista 
da municipalidade. 

Termos em que. 

P. Deferimento. 

Jardinópolis, 29 de Março de 2017. 	 / 

ga Maria Pereira 
Chefe Geral cio Departtime,itos. cio Gabinete de Presidincia, 

do Setor de Suportes e de Administração Legislativa 
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Ilustríssima Senhora Ângea Maria Pereira, Chefe Geral de Departamentos, do 

Gabin ele da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa da 

Câmara Municipal de Jardinópolis-SP. 

Marli Radrignes Viokiüe Pêgôraro; Mateus Signorin4 
Glebei Toniaz de Camargos e Sehast,ão ['ejiena, Veieadoies desta Casa de Leis - 
legislatura 2017/2020 vem i espe tosamente solicitar que Vossa Senhoria requeira Junto a 
Mesa Diretora da Casa, adiantamento de viagem no importe de R$ 1 500,00 (Hum mil e 
quinhentos Leais) paia fazei face as despesas com pagamento de combustível, pedágio, 
estacionamento, alimentação e outras que se fizerem ccessarias no momento, destes 
signatários, paia viagem ate a cidade de São Paulo - Capital, no dia 06 de Abril de 2017, 
opoitumdade em que nos dirigiremos ate a Assembleia Legislativa do Estado para tratar de 
assuntos de interesse do município de Jaidinopolis com os Deputados Estaduais Welson 
Gaspaiini, Roberto Eii,gler, Davi Zaia Roberto Morais e André Soares relacionados com a 
destinação de ieeuisos e bens paia Jardinopolis e Tuiucê, oportunidade também em que os 
Edis pietendem se dirigir ate a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Logistica e 
Transportes do Estado, igualmente paia tratar de assuntos de interesse do município.  

Solicitamos ainda a disponibilização do veículo e motorista 
da municipalidade 

Jaidinopolis 29 de Março de 2017 

Vereador(es): 

Marli R. Violar 

Mateus Signori 

Cleber Tonzaz de ('amargos  

Sebastião Ferreira - 
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ATO DA MESA N°009/2017 

** DE28DEMARÇODE2017 ** 

'REVOGA O ATO DE MESA N' 00812017 QUE "DISPÕE SOBRE A 
AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO 
DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA 
PRE51DgNcLA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO 
LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DOS 
VEREADORES CLEBER TOMAi DE CAMARGOS E SEBASTIÃO FERREIRA, 
ATÉ sÃo PAULO-SP, NO ÓIA 29 DE MARÇO DE 2017, OPORTUNIDADE EM 
QUE OS MESMOS SE DIRICIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA 
TEATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO." 

A Mesa 	 , i> liso de suas 
atribuições que 

Sebastião Ferreira, de que 
Março de 2017, na Asseml 
interesse do municínio de 1 

viajar 
dos vereadores 

Ido de São Paulo, 

o Ato de Msa no  

29 de 
Los de 

determinando adiantamento de viagem, mas não foi procedido empenho ou disponibilidade 
financeira, para fazer face às despesas dos(as) Vereadores(as) e motorista. 

RESOLVE: 
ARTIGO 1°: Fica revogado o Ato de Mesa n °  008, de 27 de março de 2017, que 

autorizou o adiantamento das despesas de viagem - para pagamento de combustível, pedágio, 
estacionamento, alimentação e outras que se fizerem necessárias nC momento - dos vereadores 

Cleber Tomaz de Camargos e Sebastião- Ferreira e motorista, até a cidade de São Paulo 
(Capital), no dia 29 de Março de 2017 

ARTIGO 2°: Este ato da mesa entrará em Vigor na data de sua publicação. 

	

~EDE FE 	 SANTOS 

	

- Presidente - 	 - vice-presidente - 

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

28 de Março de 2017. 

4!DESOUSA SEBASTIÃO FERREIRA 
- 20 Secretário - 
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ATO DA MESA N°008/2017 
** DE27DEMARÇODE2017 ** 

"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 DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E 
SEBASTIÃO FERREIRA, ATÉ SÃO PAULO-SP, NO DIA 29 DE MARÇO 
DE 2OIU.OPQRTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO NOSSO MUNICIPLO 

- - 	A Mesa- da-Cã m'ara Municipal- de Jardinópolis, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuiç&s que lhe são conferidas por lei, etc; 	-- 

'CONSIIYERANDO - -&si5osto 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 27/03/2017, feito pela Chefe Geral de Departaniehtos, do Gabinete da 
Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Ângela Maria 
Pereira, para viagem dos vereadores Cleber Tomaz de Canzàrzosi e Sebastião Ferreira, 
até a cidade de São Paulo (Capital), no dia 29 de Março de 2017, oportunidade em que os 
mesmos se dirigirão até a Assembleia Legislativa do Estado 

1 de São Paulo, para tratar de 
assuntos de interesse do município de Jardinópõlis com os Deputados Estaduais Davi 
Zaia, Roberto Morais e André Soares, especialiiaente no que diz respeito a destinação de 
recursos financeiros para o município (VERBA ESTADUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA), em especial recapeamento e asfalto para a cidade de Jardinópolis-SP. 

- CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento para fazer 
face às despesas dos(as) Vereadores(as) e motorista 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, dos vereadores Cleber 
Tomaz de Camargos e Sebastião Ferreira, até a cidade de São Paulo (Capital), no dia 29 
de Março de 2017, oportunidade em que os mesmos se dirigirão até a Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do município de 
Jardinópolis com os Deputados Estaduais Davi Zaia, Roberto Morais e André Soares, 
especialmente no que diz respeito a destinação de recursos financeiros para o município 
(VERBA ESTADUAL PARA INFRA-ESTRUTURA), em especial rec nto e asfalto 
para a cidade de Jardinópolis-SP. 
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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$ 1.200,00 (hum mil 
e duzentos 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-par. ua--vez. prestará contas à Diretora Contábil e 
Financeira da Câmara. -  - - 
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Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Jardinópolis - SP. 

Ângela Maria Pereira, Chefe - Geral de Departamentos, do Gabinete da 
Presidência, vem, respeitosamente à presença de Vbssa Excelência, para requerer 
adiantamento de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), para fazer face às despesas com 
pagamento de combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e outras que se fizerem 
necessárias no momento, dos vereadores Cleber Tomaz de Camargos e Sebastião 

Ferreira, para viagem até a cidade de São Paulo (SP), no dia 29 de Março de 2017—  

Os agentes políticos irão à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
na cidade de São Paulo-SP., para tratar de assuntos de interesse do município de 
Jardinópolis com os Deputados Estaduais Davi Zaia, Roberto Morais e André Soares, 
especialmente no que diz respeito a destinação de recursos financeiros para o município 
(VERBA ESTADUAL PARA INFRA-ESTRUTURA), em especial recapeamento e asfalto 
para a cidade de Jardinópolis-SP. 

Solicito ainda, que seja disponibilizado um veículo oficial e um motorista, 
bem como seja oficiado a Prefeitura Municipal jara disponibilização de tal servidor ou 

funcionário. 

Termos em que, 
P. Deferimento. 

Jardinópolis, 27 de Março de 201 

ÇngI1ar
Geral Departamentos 

Câmara Municip& de JardinópnIi 
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Ilustríssima Senhora Ángela Maria Pereira, Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da 

Presidência, do Suporte e de Administração Legislativa da Câmara Municipal. 

Os vereadores Clçjier Tomaz de Camargos e Sebastião Ferreira - 
Vereadores desta Casa Legfslativa - legislatura 2017/2020, vêm respeitosamente à 
presença de Vossa Senhoria; que seja requerido junto à Mesa Diretora da Casa, 
adiantamento de viagem no importe de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), para fazer 
face às despesas com pagamento de combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e 
outras que se fizerem necessárias no momento, do signatário, para viagem até a cidade de 
São Paulo (SP), no dia 29 de Março de 2017. 

Os agentes políticos irão à Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, na cidade de São Paulo-SP., para tratar de assuntos de interesse do município de 
Jardinópolis com os Deputados Estaduais Davi Zaia, Roberto Morais e André Soares, 
especialmente no que diz respeito a destinação de recursos financeiros para o município 
(VERBA ESTADUAL PARA INFRA-ESTRUTURA), em especial recapeamento e asfalto 
para a cidade de Jardinópolis-SP. - 

Requeiro ainda, que seja disponibilizado um veículo oficial e um 
motorista, bem como seja oficiado a Prefeitura Municipal para disponibilização de tal 
servidor ou ffincionário. 

Termos em que, 
P. Deferimento. 

Jardinópolis, 27 de Março de 2017. 

C «ter Toinaz de Camargos 	 ;ebastião Ferreira 
- Vereador - 	 - Vereador - 
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ATO DA MESA N°007/2017 
** DEI6DE MARÇO DE2OI7 ** 

DISPOE SOBRE A AUTORIZAÇAO 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) LINDENILTON DA 
SILVA GANDA E LUIZ GUSTAVO DE SOUSA, ATÉ SÃO PAULO - 
CAPITAL, -NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, OPORTUNIDADE EM QUE 
OS MESMOS SE DIRIGÍRAO ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO PARA ENCONTRO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS 
SEBASTIÃO SANTOS E LÉO OLIVEIRA, VISANDO TRATAR 
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS. 

A Mesada Câmara Muniçipal de Jardinópolis, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe sao: 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 16/03/2017, 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(s) vereador(es> Lindenilton da Silva Garida e Luiz Gustavo de 
Sousa, até a cidade de São Paulo - Capita!, no dia 23 de Março de 2017, oportunidade em 
que o(s) mesmo(s) se dirigirão até a Assembleia Legislativa do Estado para encontro com 
os Deputados Estaduais Sebastião Santos e Léo Oliveira., visando tratar assuntos de 
interesse do município, relacionados com a destinação de recursos para Jardinópolis e 
Jurucê, inclusive para as áreas de meio ambiente e esportiva e também através da 
apresentação de emendas olçamentál-ias. 

CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento 
para fazer face às despesas do(s) Vereador(es) e do motorista do veículo, com combustível, 
pedágio, estacionamento, alimentação  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(s) vereador(es) 
Lindenilton da Silva Ganda e Luiz Gustavo de Sousa, 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 até a cidade de São Paulo - Capital, no dia 23 de Março de 
2017, oportunidade em que o(s) vereador(es) se dirigirão até a Assembleia Legislativa do 
Estado para encontro com os Deputados Estaduais Sebastião Santos e Léo Oliveira, 
visando tratar assuntos de interesse do município, relacionados com a destinação de 
recursos para Jardinópolis e Jurucê, inclusive para as áreas de meio ambiente e esportiva e 
também através da apresentação de emendas orçamentárias. 

Parágrafo Primeiro: Em decorrência da autorização do cc,pui 
deste artigo, paia 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 

R 
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reais), para fazer face aos gastos com combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e 
outros que se fizerem necessários tio 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 disposiçes em contrário. 

- 	

te - 

SANTOS 
- 

 

Presidente - 	 - ice-Presiden  

REGISTRADO E PUBLICADO a Secretaria da Chiara Municipal de Jardinópolis-SP, em 16 de Março de 2017. 

STAV0~D)JE' SOUSA - 	 IÃOFERREIRA 
1 ,  secie[álio 	 2' Secretario — 
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Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Jardinópolis, Estado de São Paulo. 

Ângela Maria Pereira, Chfe Gçn 
Gabinete da Presidência do Setor de Suportes e de Admiii 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer adiar 
viagem no importe total de R 1.000,00 (Hum mil reais) para fa: 
pagamento de combustível, pedágio, estacionamento, alimentaçac 
necessárias no momento, dos Vereadores Lindenilton d6 Silva 6 
Sousa assim corno do motorista do veículo paia viagem ate a 
Capital, no dia 23 de Março de 2017, opoitunidade em que os me 
Assembleia Legislativa do Estado pua encontro com os Deputad 
Santos e Eco Oliveira, visando tratar assuntos de interesse do munic 
a destinação de recursos pata Jaidinopolis e Juiucê, inclusive 

tegisativa, vem 
itp de despesas de 
e/às 7 despesas com 

iras que sd fizerem 
e Luiz Gustavo de 
de de São Paulo - 
s se dirigirão até a 
staduais Sebastião 
relacionados com 

as áreas de meio 

1 dè »Dep.airnentos, do 

ambiente e esportiva-  e também através da apresentação de emendas orçamentárias. 
Solicito ainda a disponibilização do veiculo e motorista da 

municipalidade 
Termos em que 

P Defeiiniento 

Jaidinopolis, 16 de Março de 2017 

An e a Maria Pereira 
Chcíe Geral dc Depa'rtarnen -. do Gabinete dc Presidência. 

do Setor de Suportes e de Adnhinistraçio Legisiativa 
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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 JardinópolL-SP. 

LindeniItoda Silva Gandae Luiz Gustavo de Sousa, 
Vereador desta Casa de Leis legislatura 2017/2020, vem respeitosamente, solicitar que 
Vossa Senhoria requeira junto a Mesa Diretora da Casa adiantamento de viagem no 
importe de R$ 1 000,00 (Hum mil leais) pina fazer face as despesas com pagamento de 
combustível, pedágio, estacionamento alimentação e outras que se fizerem necessárias no 
momento, destes signatários, assim como do motorista do veículo, para viagem ate a cidade 
de São Paulo Capital, no dia 23 de Março de 2017, oportunidade em que nos dirigiremos 
ate a Assembleia Legislativa do Estado para encontro com os Deputados Estaduais 
Sebastião Santos e Leo Oliveira, visando tratar assuntos de interesse do município, 
relacionados com a destinação de -recursos para Jaidinopolis e Jurucê, inclusive paia as 
áreas de meio ambicntc c esportiva e também atrases da apresentação de emendas 
orçamentárias.  

Solicito ainda a disponibilização de veiculo e motorista da 
municipalidade 

Jaidinopolis, 16 de Março de 2017 

Vereador(es): 

Lindenilton cia Silva Ganda 

Luiz Gustavo de Sousa 
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ATO DA MESA N°006/2017 
** DE 16 DE MARÇO DE 2017 ** 

"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) ANDRÉ LUIZ 
ZANATA, ATÉ SÃO PAULO - CAPITAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 
2017 ; :OPORTUNIDADE EM QUE PARTICIPARA DE EVENTO NO 

JLA.LC L)L) OrVOPL, JUNTAMENTE  1 LAMVI ti VICE-PREFEITO, UtilVi 

- 	A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E COM O 
- 	 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE 

ASSUNTOS DE INTERESSE DE JARDINÓPOLIS E JURUCÉ. 

A Mesada Câmara Municipal de Jaidinópolis. Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe àõ conferidas por lei, etc; 

CONSJDERANDO o disposto na Resolução n. 
156/05, que trata do adiantamento de viagem para Vereadores eda outras providências; 

CONSIDERANDO o pedido de autorização de 
adiantamento datado de 16/03/2017 feito pela Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete 
da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Angela Maria 
Pereira, paia viagem do vereador André Luiz Zanata, até a cidade de São Paulo - Capital, 
no dia 22 de Março de 2017, oportunidade em que o mesmo participará de evento no 
Google do Brasil, juntamente com o Vice-Prefeito do Município de Jardinópolis, com a 
Secretaria Municipal da Educação e com o Procurador Geral do Município, ocasião em que 
participarão de evento voltado para municípios, que tratará inclusive do programa gratuito 
"Googlefior educadon ", visando assim a análise da possibilidade de celebração de parceria 
com o nosso município na área da educação. 

CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento 
para fazei face às despesas do Vereador, e do motorista do veículo, com combustível, 
pedágio, estacionamento alimentação e outras que se tizciem 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 André Luiz 
Zanala, assim como cio moforisla do vc/cz.,io, adiantamento este que deverá ser feito em 
nome da Chefe Geral de Depi'tamentos, do Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes 
e de Administração Legislativa, Sra. Angela Maria Pereira, para viagem até a cidade de São 
Paulo - Capital, no dia 22 de Março de 2017, oportunidade em que o vereador participará 
de evento no Google do Brasil, juntamente com o Vice-Prefeito do Município de 
Jardinópolis, com a Secretaria Municipal da Educação e com o Procurador Geral do 
Município, evento esse voltado para municípios, que tratará inclusive do programa gratuito 
"Googiefór education ", visando assim a análise da possibilidade de celebração de parceria 
com o nosso município na área da educação. 

ESj:afoPrimeiro: Em decorrência da autorização do capoí 
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 
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(quatrocentos 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 Gera] 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 administiatha, civil e penal. 

- ARTIGO 3°: Este ato da mesa entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contráno 

SANTOS 

REGISTRADO E PUBLICADO na secretaria da Cimara Municipal de Jardinopolis.SP. em 16 de Março de 2017. 

ST1ÂOFERRE1RA 

2° Secreta io - 
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Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Jardinópolis, Estado de São Paulo. 

mos, do 
-- 

Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Admimstraçã 
respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer adiantame 
viagem no importe total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para fazer f 
pagamento de combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e oi 
necessárias no momento, do Vereador André Lua Zanata, assim co; 
veiculo para viagem ate a cidade de São Paulo - Capital, no dia 22 
oportunidade em que o mesmo participara de evento no Google do Br 
o Vice-Prefeito do Município de Jardtnopolis, com a Secretaria Munir 
com o Procurador Gerald do Municipio, ocasião em que participarã' 
para municípios, que tratara inclusive do programa gratuito Goo, 
visando assim a analise da possibilidade de celebração de parceria con 
na área da educação 

Termos em que, 

P Deferimento.  

Jardinopolis, 16 de Março de 2017 

:Legislativa, vem 
to de despesas de 
e 4s despesas com 
ras que se fizerem 
7610 motorista do 
e.  Março de 2017, 
ii, juntamente com 
pai da Educação e 
de evento voltado 
'e for education ", 
o nosso município 

n 
Ang Maria Pereira 

Chefe Geral de Deparianientà ,do Gabinete de Presidincia, 
do Setor de Suportes e de Administração 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. 

- 	- André Luiz Zanata, Vereador désta 
legislatura 20 17/2020, vem respeitosamente, solicitar que Vossa Senhôr] 
Mesa Diretora da Casa adiantamento de viagem no importe de R$ 40( 
reais), para fazer face às despesas com pagamento de comi: 
estacionamento, alimentação e outras que se fizerem necessárias nc 
signatário, assim como do motorista do veículo, para viagem até, a cida 
Capital, no dia 22 de Março de 2017, oportunidade em que o mesmo pai 
no Google do Brasil, juntamente com o Vice-Prefeito do Município de J] 
Secretaria Municipal da Educação e com o Procurador Gerald do Mun 
que participarão de evento voltado para municípios, que tratará inclu 
gratuito "Gogle for education ", visando assimi a analise da possibfltdad 
parceria com o nosso município na área da educação. - - 

Jardinópolis, 16 de Março de 2017. 

Vereador(es): 	 : 

André Luiz Zanata 

Leis - 
junto à 

stWel, pedágio, 
momento, deste 
de São Paulo - 

Qipará de evento 
ciinópolis, com a 
[pio, ocasião em 
vé do programa 
de celebração de 


