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ATO DA MESA N° 005/2017
** DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017 **

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) ANDRÉ LUIZ
ZANATA ATE SÃO PAULO CAPITAL NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE
2017 OPORTUNIDADE EM QUE O MESMO SE DIRIGIRA ATE A
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DO ESTADO ,E ATE A SECRETARIA DA
CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO

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 07/02/2017 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 vereador André Luiz Zanata ate a cidade de São Paulo - Capital,
no dia 23 de Fevereiro de 2017, oportunidade em que o mesmo se dirigira ate a Assembleia
Legislativa do Estado para encontro com a Deputada Clelia Gomes, visando tratar assuntos
de interesse do município, relacionados Com a destinação de recursos para Jardinopolis e
Jurucê, inclusive recursos para a realização da semana cultural "Neco Rosseto", bem como
para participar de reunião na Secretaria de Turismo do Estado para tratar de assunto
relacionado com projeto gastronômico para o Distrito de Jurucê
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 André Luiz
Zanata, assim corno 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 23 de Fevereiro de 2017, oportunidade em que o
vereador se dirigirá até a Assembleia Legislativa do Estado para encontro com a Deputada
Clélia Comes, visando tratar assuntos de interesse do município, relacionados com a
destinação de recursos para Jardinópolis e Jurucê, inclusive recursos para a realização da
semana cultural "Neco Rosseto"; bem como para participar de reunião na Secretaria de
Turismo do Estado para tratar de assunto relacionado com projeto gastronômico para o
Distrito Jurucê.
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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$ 1.000,00 (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 prestara contas a 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.
1
ARTIGO 32 Este ato , da mesa entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
io -
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REGISTRADO -E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP., em 10 de Janeiro de 2017.
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Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Jardinópolis, Estado de São Paulo.

Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, vem
respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer adiantamento de despesas de
viagem no importe total 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
necessarias no momento, do Vereador Andrre Luiz Zanata assim como do motorista do
veiculo, para viagem ate a cidade de São Paulo - Capital, no dia 23 de Fevereiro de 2017,
oportunidade em que o mesmo se dirigira ate a Assembleia Legislativa do Estado para
encontro com a Deputada Clelia Gomes, visando tratar assuntos de interesse do município,
relacionados com a destinação de recursos para Jardinopolis e Jurucê, inclusive recursos
para a realização da semana cultural "Neco Rosseto", bem como para participar de reunião
na Secretaria de Turismo do Estado para tratar de assunto relacionado com projeto
gastronômico para o Distrito de Jurucê
Solicito ainda a disponibilização do veículo e motorista da
municipalidade.
Termos em que,
P. Deferimento.
Jardinópolis, 07 de Fevereiro de 2017
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Angelaaria Pereira
Chefe Geral de Departamentos,
Gabinete de Presidência,
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 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
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 veicalo, para viagem ate a cidade de São Paulo Capital, no
' dia 23 de Fevereiro de 2017, oportunidade em que me dirigirei ate a
Assembleia Legislativa do Estado para encontro com a Deputada Estadual Clelia Gomes,
visando tratar assuntos de interesse do município, relacionados com a destinação de
recursos para Jardmopohs e Jurucê, inclusive recursos para a realização da semana cultural
"Neco Rosseto", bem como para participar de reunião na Secretaria de Turismo do Estado
para tratar de assunto relacionado com projeto gastronômico para o, Distrito de Jurucê.
Solicito ainda a disponibilização de veiculo e motorista da
municipalidade.
Jardinópolis, 07 de Fevereiro de 2017.

Vereador(es):

André Luiz Zanata
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