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Câmara Municipal de Ilhéus
Estado da Bahia
Poder Legislativo

ATO Nº 027/2022
CONCEDE DIÁRIA AO VEREADOR

O Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:

Art 1º - Autoriza a concessão de 03 (três) diárias ao vereador Jerbson
Almeida Moraes no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, perfazendo o
valor total de R$1.800,00(mil e oitocentos reais).
Art 2º - A diária concedida ao vereador tem como destino do
deslocamento a cidade de Salvador-BA, onde conforme formulário de
solicitação, o vereador realizará a viagem do dia 12/04/2022 ao dia 15/04/2022
e apontou como finalidade do deslocamento, a participação de reuniões no
gabinete do Deputado Paulo Magalhães para tratar sobre assuntos de interesse
da municipalidade, na ocasião da referida viagem o vereador irá solicitar também
ordem de serviço, para a realização de obras de melhorias no municipio de
Ilhéus.
.

Palácio Monsenhor Teodolindo Ferreira, Ilhéus-Ba.
11 de abril de 2022.

Jerbson Almeida Moraes
Presidente
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ATO Nº 029/2022
CONCEDE DIÁRIA AO SERVIDOR

O Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:

Art 1º - Autoriza a concessão de 03 (três) diárias ao servidor Josiva
Santos de Lima no valor de R$ 300,00 (seiscentos reais) cada, perfazendo o
valor total de R$900,00( novecentos reais).
Art 2º - A diária concedida ao servidor tem como destino de
deslocamento a cidade de Salvador-BA, conforme formulário de
solicitação, o servidor realizará a viagem do dia 12/04/2022 ao dia
15/04/2022, e apontou como finalidade do deslocamento, assessorar o
Vereador Jerbson Almeida Moraes, na participação de reuniões no
gabinete do Deputado Paulo Magalhães para tratar sobre assuntos de
interesse da municipalidade, na ocasião da referida viagem o servidor
auxiliará também na tratativa para solicitação de ordem de serviço, visando
a realização de obras de melhoria no municipio de Ilhéus.
Palácio Monsenhor Teodolindo Ferreira, Ilhéus-Ba.
11 de abril de 2022.

Jerbson Almeida Moraes
Presidente
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