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TERRA DAMANGA 

ATO DA MESA No 014/2019 
** DE05DEJUN}10DE2019 ** 

"DISPOB SOBRE A AUTORIzAçAO OF ADIANTAMENTO DR 
DESPESAS OF VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DR 
DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDENCIA, DO SETOR 
DR SUPORTES F OF ADMIN1STRAçA0 LEGISLATIVA, MATEUS 
DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR ANDRÉ 
LUIZ ZANATA, ATE A CIDADE OF SAO PAULO - SP, NO DIA 19 DR 
JUNI-TO DR 2019, OPORTUNIDADE EM QUE PARTICIPARA DE 
REuNIAO NA ASSEMBLEJA LEG1SLATIVA DO ESTADO COM A 
DEPUTADA ESTADUAL DAMABJS MOURA F SE DIGTRA A 
FUNASA, SECRETARIA DR SEGURANcA PUBLICA F CASA CIVIL 
PARATRATAR DE ASSUNTOS DR INTERESSE DO MUNLCIPIO. 

A Mesa da Câmara Municipal de Jardinopolis, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçOes que ihe são conferidas per lei, etc, 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução no.  
239/17, que trata do adiantamento de viagem para Vereaclores e da outras providências; 

CONSIDERANDO o pedido de autorização de 
adiantarnento dataclo de 05/06/2019, fêito pelo Chefe Geral de Departamentos, do 
Gabinete da Presidéncia, do Setor de Suportes e de AdministraçAo Legislativa, Sr. 
Mateus Delfante Galanti, para viagem do vereador André Luiz Zanata, ate a cidade de 
São Paulo - SP, no dia 19 de Junho de 2019— retorno posterior a esta data, oportumdade 
em que participará de reuniao corn a Deputada Estadual Darnaris Moura na Assembléia 
Legislativa do Estado e tambem se dingira ate a sede da Funasa, Secretaria de 
Segurança Püblica do Estado de São Paulo e Casa Civil para tratar de assuntos de 
interesse do rnunicipio de Jardinópolis relacionados corno necessidade de intervenção 
junto a secretarias cornpetentes, destinaçAo de recursos, reciclagern, infra estrutura - 
água / esgoto, atividade delegada e estação de tratamento de esgoto, dentre outros. 

CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento 
para fazer face as despesas dos Vereadores e do motorista do veiculo corn cornbustivel, 
pedagio, estacionarnento, alimentaçao e outras que se fizerern necessárias no mornento 

RESOLVE: 

ARTIGO 1°: Fica autorizado o adiantamento das 
despesas de viagem - para pagamento de passagens/transporte, taxi ahrnentaçào e outras 
que se fizerem necessáriãs no mornento, do vereador André Luiz Zanata, para viagern 
ate a cidade de São Paulo - SP, no dia 19 de Junho de 2019 - retorno posterior a esta 
data, oportunidade em que participará de reuniao corn a Deputada Estadual Damaris 
Moura na Assernbléia Legislativa do Estado e tambérn se dirigirá ate a sede da Funasa, 
Secretaria de Segurança PUblica do Estado de São Paulo e Casa Civil para tratar de 
assuntos de interesse do rnunicipio de Jardinópolis relacionados corno necessidade de 
intervenção junto a secretarias cornpetentes, destinaçao de recursos, reciclagern, infra 
estrutura - água / esgoto, atividade delegada e estação de tratamento de esgoto, dentre 
outros. 
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TERRA DA MANDÁ 

Paragrafo Primeiro: Em decorrencia da autorizaçAo 
do caput deste artigo, para fazer face As despesas de viagem do vereador autorizo o 
Departamento Contábil e Financeiro a proceder ao adiantamento de R$ 900,00 
(novecentos reais), para fazer face aos gastos com passagens/transporte, taxi, 
alimentação e outros que se fizerem necessários no momento, devendo o adiantamento 
set feito em nome do Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da Presidéncia, do 
Setor de Suportes e de Administraçao Legislativa, Sr. Mateus Delfante Galanti. 

Paragrafo Segundo: A prestaçâo de contas devera 
set procedida pelo Vereador ao Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da 
Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sr. Mateus Delfante 
Galanti, logo após o retomo, a qual por sua vez prestará comas a Diretora Contábil e 
Financeira da Câmara. 

ARTIGO 2°: A veracidade dos valores constantes 
nas notas de despesas apresentadas pelo(s) Vereador(es)/servidores/funcionarios, serão 
de responsabihdade do(s) apresentante(s), tanto na esfera admimstrativa, civil e penal 

ARTIGO 3°: Este ato da mesa entrará em vigor na 
data de sua Pu jeaçAo, revogada as disposicOes em contrano 

%IGUOTe ARO 	LINDENILTON DA SILVA GANDA 
- Presidente - 	 - Vice-Presidente - 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Camara Municipal de Jardinopolis SP ern 05 de Junho 

de 19. %  

ANDRÉ LUTZ AT 	 ANA LUTSA TLAM VALADARES 

- 1 0  secretari&.j 	 - 20  Secretarlo - 
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TERRADAMANGA 	 - 

ExcelentIssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Jardinópolis, Estado de São Paulo. 

Mateus Delfante Galanti, Chefe Geral de Departarnentos, 
do Gabinete da Presidéncia, do Setor de Suportes e de Adrninistração Legislativa, vern 
respertosamente a presença de Vossa Excelência, requerer adiantarnento de despesas de 
viagern no importe de R$ 900,00 (novecentos reais), para fazer face as despesas corn 
pagarnento de passagens, taxi, alimentação e outras que se fizerem necessarias no 
momento, do Vereador Andre Lutz Zanata, pan viagem ate a cidade de São Paulo - 
SP, no dia 19 de Junho. de 2019, retomo posterior a esta data, oportunidade em que o 
mesrno participará de reuniao corn a Deputada Estadual Darnaris Moura na Assembléia 
Legislativa do Estado e também se dirigira ate a sede da Funasa, Secretaria de 
Segurança PUblica do Estado de São Paulo e Casa Civil para tratar de assuntos de 
interesse do municipio de Jardinopohs relacionados como necessidade de intervenção 
junto a secretarias competentes, destinaçAo de recursos, reciclagem, infra estrutura - 
água I esgoto, atividade delegada e estaçAo detratamento de esgoto, dentre outros. 

Esclareço que a viagem seth feita de ônibus. 

Termos em que, 
P. Deferirnento. 
Jardinopolis, 05 de Junho de 2019. 

Maante Galanti 
Chefe Ger 	artamentos, do Gabinete de Presidëneia, 

e Suportes e de Administraço Legislativa 
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TERRA DMMNGA 

Ilustrissimo Senhor Maleus Delfante Galanti, Chefe Geral de Departamentos, do 

Gabinete da Fresidencia, do Setor de Suportes e de Administracâo 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 viagern no importe de R$ 900,00 (novecentos 
reais), para fazer face As despesas passagens, taxi, alimentaçAo e outras que se fizerem 
necessArias no momento, deste signatario, para viagem ate a cidade de São Paulo - SF, 
no dia 19 de juniao de 2019 - retomo posterior a esta data, oporturndade em que 
participarei de reuniAo corn a Deputada Estadual Damaris Moura na Assembléia 
Legislativa do Estado e tarnbem me dirigirei ate a sede da Funasa, Secretaria de 
Segurança Publica do Estado de São Paulo e Casa Civil para tratar de assuntos de 
interesse do rnunicipio de JardinOpolis relacionados corno necessidade de intervençAo 
junto a seeretarias cornpetentes, destinaçAo de recursos, reciclagern, infra estrutura - 
água / esgoto, atividade delegada e estaçAo de tratamento de esgoto, dentre outros. 

Esclareço quo a viagem será feita de ônibus. 

Jardinópolis, 05 de Junho de 2019 

Andre Liz anata 

Vereador 


