Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo
PORTARIA N° 4({ , DE 2.022.
Designa Vereador para a finalidade que especifica e dá outra providência.

O VEREADOR GUILHERME DE SOUSA CAMPOS, Presidente da
Câmara Municipal de Mogi Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

l - Designar o Vereador LUCIANO FIRMINO VIEIRA, para participar
de audiências junto ao Ministério de Estado da Família e dos Direitos Humanos e no Gabinete
do Deputado Capitão Augusto (José Augusto Rosa), em Brasília-DF, nos dias 07, 08 e 09 de
junho de 2022, no afã de pleitear recursos financeiros para viabilizar a implantação da Casa
da Mulher Brasileira e investimentos em ações e serviços na área da saúde, em especial na
área da radiologia do Hospital Municipal "Dr. Tabajara Ramos", inaugurada recentemente.
2° - Designar a servidora Vanessa Ferian, RG n° 33.408.551-2,
ocupante do emprego público de Técnico Administrativo do Quadro de Pessoal da Câmara
Municipal, como responsável pelo recebimento do montante alusivo ao adiantamento,
correspondente a R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), que será utilizado como custeio
das despesas de viagem, incluindo o custeio decorrente de combustível para abastecimento do
veículo oficial, nos termos do disposto no artigo 90 da Resolução n° 256, de 25 de agosto de
2015, desmembrado da seguinte forma: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para atender
diária com alimentação de cada um e o valor de R$ 1. 100,00 (hum mil e cem reais) para custeio
de combustível do veículo.
3° Designar o servidor Claudinei Dias de Lima, Motorista do Quadro
de Pessoal da Prefeitura Municipal, regularmente a disposição deste Poder Legislativo, para
conduzir e ficar à disposição do Vereador acima mencionado durante sua estada na Capital
Federal.
4° As despesas com a execução desta Portaria, serão suportadas por
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.
5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, AFIXE-SE e PUBLIQUE-SE.
Presidência da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, 01 de junho de 2022.

Vereador GUILHER1E DE SOUA CAMPOS
President 2021-202
Registrada, afixada e encami h; da à publicação na data supra.
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