ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criação 372 – 13/02/1992

Portaria nº21 GAB/CMMA/2.021

Designar a vereadora Jucileia Alves
da Silva, conceder diárias e da
outras providencia.
O Presidente da Câmara Municipal de Ministro Andreazza –
RO. Vereador Senhor Nildo Leal da Silva, usando das suas atribuições legais que
são conferidas pela Legislação Vigente.
RESOLVE
Designar a Vereadora Senhora Jucélia Alves da Silva, para
deslocar-se até a cidade de Porto Velho - RO, no período 22 a 23 de abril de 2.021, para
tratar de assunto de interesse do município. Objetivo da viagem da vereadora é:
1 - O objetivo do presente é participar de uma reunião na assembleia
Legislativa junto ao gabinete do deputado estadual Francisco Mende de Sá Barreto para
tratar assuntos referentes à solicitação de recursos financeiros através de emendas
parlamentar ou convênio no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil) para materiais e
equipamentos para reforma da Associação da Casa da Terceira Idade Nova União de
Ministro Andreazza (ASPETIMA).
2 - O objetivo do presente é participar de uma reunião na Assembleia
Legislativa junto ao gabinete Junto ao Gabinete do Deputado estadual Ismael Crispim
para tratar assuntos referentes à solicitação de recursos financeiros através de emendas
Parlamentar ou convênios para asfaltamento e recapeamento de asfalto urbano do
Programa Tchau Poeira do Governo de Rondônia. E aquisição de um veículo para os
Portadores de Necessidades Especiais que precisam se deslocar para Município de
Cacoal para fazer seus acompanhamentos junto ao Cernic.

Art.2 - Arbitrar e conceder 02 (Duas diárias) no valor de
R$507,78 (Quinhentos e sete reais e setenta e oito centavos) cada De acordo com a
Resolução nº 004/CMMA/2015.
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Art.3º - Revogada as disposições em contrario, Esta Portaria
entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Nova Brasília, 20 de abril 2.021
______________________
Nildo Leal da Silva
-Presidente
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