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CAMARA MUNICIPAL DE LINS 
Estado de São Paulo 

, 
RELATORIO DE VIAGEM 

Vereador: REGINALDO MARTINS MARQUES 

Local: SÃO PAULO/SP 

Data da viagem: 26/11/2019 a 29/11/2019 

Requerimento: 884/2019 - Aprovado durante a 34a S/O, em 29/10/2019 

Motivo: Reunião com autoridades competentes 

Valor gasto na viagem: R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais). 

Resultados: 

o Estive em São Paulo, no gabinete do Excelentíssimo Deputado Estadual 
Barros Munhoz, solicitando recursos financeiros para aquisição de uma 
retroescavadeira, tipo draga, para ser utilizada na manutenção e 
limpeza dos rios que cortam o nosso município, conforme ofício anexo; 

o Estive também no gabinete da Excelentíssima Deputada Estadual 
Damaris Moura, solicitando recursos financeiros no valor de R$ 
30.000,00 para serem utilizados em projetos na Creche São Benedito e 
R$ 50.000,00 para serem utilizados em projetos da Associação Linense 
para Cegos - CREBIM, conforme ofícios anexos; 

o Estive no gabinete do Excelentíssimo Deputado Estadual Fernando Cury, 
solicitando recursos financeiros no valor de R$ 250.000,00 para serem 
investidos na Secretaria Municipal de Educação, conforme ofício anexo. 

Data: 02/12/2019 

Assinatura: 



PREFEITURA MUNIC/PAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1920-2020 

Lins, 14 de novembro de 2019. 

OFÍCIO N° 154/19. 
GAB.INETF; DO PREFEITO 

Exmo. Senhor Deputado Estadual, 

Cumprimentando-o cordialmente e venho por meio deste" primeiramente agradecer a 

Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao nosso E$;Jdo, desempenhando um excelente 

e louvável trabalho. 

Na oportunidade. gostaríamos de solicitar do nobre Deputado, que seja viabilizado 

r~cursos financeiros através de emenda parlamentar para aquisição de uma retroescavadeíra,. tipo 

-draga, a .ser utilizada na manutenção e limpeza dos rios. que cortam o Município, pois em época de' 

chuvas, tem trazido muitos transtornos. 

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e 

colocamo-nos a disposição para tmbalbannos juntos em prol ao desenvolvimento do município de 

Ljp_s/Sf· 

. " , .. 1 /; 

c~~ 
-Câflõs-Alberto Daher' 
Prefeito em Exercício 

LinslSP 

Exmo. Senhor 
Barros Munhoz 
Deputado Estadual 
Câmara dos Deputados - São Paulo 

Prefeitura M1HlicipaI de Lin.s 
Avenida Nicolau Zmvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16.401-300 - Uns - SP Fone (14) 3533-4250 

CNPJ 44.531.788/0001-38 e-maU: ~riRI!ns@glD!ti].com homepage: www.lins.sp.gov.br 



PREFeITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÁOPAVLO 

1920-2020 

Uns, 20 de novembro de 2019. 

OFÍCIO N° 159/19. 
GABINETE DO PREFE·ITO 

Cumprimentando-a cordialmente e venho por meio deste, primeiramente agradecer a 

Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado, desempenhando um excelente 

e louvável trabalho. 
Na oportunidade, gostaríamos de solicitar da nobre Deputada, que seja viabilizade 

! recursos financeiros através de emenda parlamentar no valor de R$ 30..00.0.,0.0. (trinta mil reais), que 

serão utilizados em projetos na Creche São Benedito. 

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos ~ 

colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de 

Ljps/SP, 

//~nciosamente, 

<~ 

Ver. Regi~';do Martins Marques 
Câ~ MnniciP1 de Lin's 

/ 
/ '. __ / 

Ed ._ r de S()~ r: de LinslSP 
Exma, Senhora 
D.amaris Moura 
Deputada Estadual 
Câmara dos Deputados .,.- São Paulo 

Prâeitura Mnnicipal de Uns 
AvenidaNwolauZarvos, 754- VilaClélia - CEP: 16.4fH-300-Lfis - SP Fone (14) 35334250 

CNPl44.531.7881OOO1-38 e-mail; .~Pv!~gmaiLcomhomepage:www~Hps.sp.~ov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL JJE LLNS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Lms~ 20 de novembro de 2019. 

OFÍCIO N° 158119~ 
ÇA.BINETE DO PREFEITO 

Exma, Senhora Deputada Estadual, 

Cumprimentando-a cordialmente e venho por meio deste, primeiramente agradecer a 

V ossa Exeélêneia, pelos relevantes serviços. prestados ao nosso Estado, desempenhando um excelente 

e louvável trabalho. 

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar da nobre Deputada, que seja viabilizado 

recursos financeiros através de emenda parlamentar no valor de R$ 50.000,00 {cinquenta mil reais), 

que serão utilizados em projetos na Associação Linense para Cegos - CREBHvL 

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e 

celocamo-aos a disposição para trabalhanaos justos em prol ao desenvolvimento do município de 

Lins/SP. 

Prefeito de Lins/SP 

;~samente, 
/" ./ ,M 

V R ./ L Ll . ~!{ ~ .l M . . ... er, e~1.U.uo 1l'.tartmS 1 3.rques 
C;mara l\tlunic;lal de Lins 

L/ / 

Exma, Senhora 
Damarís Monra 
Deputada Estadual 
Câmara dQS Deputado$ -São Paulo \V\;.. ... 

/\j~. ~(-<\)~ 
~ >t' .;j '\',\\1. 

\ no \ . 

\ . J j}O\ . ~ 
., _ Pref~ Manici~ de ~. _ _, ~ _:\J _pjtJ;, 

Avenida Nicolau Zarvos, 754- VdaClélia- CEP; 16AIH-300-Uns-~P Fone (.4) _'~..J,,42:>tJ "\ 
CNPJ 44.531.78810001-38 e-maíl: seri1?lin~@!pnaH.ro.m hQm~ page: wwwJins.sp.gov.br ' 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃo PAUlO 
Ora. OAMARIS MOURA 
OEPUTAQA ESTADUAL 

São Paulo, 26 de Novembro de 2019. 

Declaração 

Declaramos que o vereador REGINALDO MARTINS MARQUES, esteve neste 
gabinete no dia 26 de Novembro de 2019. para tratar de assuntos de interesse 

do Município de Uns. 

-. 
Gabinete Deputada Estadual 

Dra Oatml~ Mou~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

llNS 

1920-2020 

Lias, 14 de novembro de 2019. 

OFÍCIO N° 153/19. 
GABINETE DO PREFEITO 

Exmo. Senhor Deputado Estadual, 

Cumprimentando-o cordialmente e venho por meio deste, primeiramente agradecer a 

Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado, desempenhando um excelente 

e louvável trabalho. 

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do nobre Deputado, que seja viabilizado 
recursos :financeiros através de emenda. parlamentar na ordem de R$ lSD.tlOO,OO (duzentos e 

,cin9u,nta mil ,reais), para serem investidos na Secretaria Municipal de Educação. 

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e 

colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de 

Lins/SP. 

r-'I 

<é",~j;}- 
CàrróSAJl)erto Daher 
Prefeito em Exercício 

Lins/SP 

Esmo, Senhor 
Fernando Cury 
Deputado Estadual 
Câmara dos Deputados - São Paul() 

I 

lnfeitura Municipal de:Lius 
Avenida N'1C01au Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16-401-300 - Lins - SP Fone (14) 35334250 

CNPl44531.7881OOO1-38 e-maã: seripliils@:gmail.comhomepage:wwwJins.sp.gov.br 



Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo 

lERNANDO 
d~R~~u1~ CURY 

DECLARAÇÃO 

Declaro que o vereador abaixo relacionado esteve neste 

gabinete, na data de hoje, para tratar de assuntos do 

Município de Lins. 

Baiano do Buzão - Vereador 

São Paulo, 27 de novembro de 2019. 

Palácio 9 de Julho Avenida Pedra Álvares Cabral, 201 Sala 1040/43 
04097-900 Ibirapuera São Paulo SP Fone 113886.6587/6588 

facebook/fernandohenriquecury fernandocury@fernandocury.com.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1920-2020 

Lins, 14 de novembro de 2019. 

OFíCIO N° 155/19. 
GABINETE DO PREFEITO 

Exmo, Senhor Governador. 

Cmnprimentando-o cordialmente e venho por meio deste, primeiramente agradecer a 

Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado, desempenhando um excelente 
. . 

e louvável trabalho. 

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do Exmo. Governador, que seja 

viabilizado recursos financeiros através de emenda paríamentar, no valor de 450.000,00 (quatrocentos 

e cinquenta mil reais), a serem investidos em in:fr.aestrutura no Parque Industrial I e li em nossa 

cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentado - SEDESU_ 

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e 

colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de 

Lins/SP. 

/, 
/ '\ 

, .:-_~--f""' J_.,- 

~~ 
Carlos Alberto Daher 
Prefeito em Exercício 

Lins/SP 

/J~ 
-,/- A . 

/ / . .tencíosamente, 
,/ / 

/ ./ / /~. 
I {/ 
í" ---..._ 

Ver.iíÍegin~tlo Martins Marques 
C~mara Mn\licipal de Lins 

I l 
! ~~ 
\ j 
\ / 
\ /' .~'_';_ lnfítrl W GOVERNO 

<'-~/ l'itlcfeo. de Expedição 
Rt:'r.J:RHJIOS 

Exmo. Senhor 
João Dória 
Governador 
São Paulo/SP 

Prefeitura Municipal de Lias 
Avenida l'.liooJau Za4"vos, 154-ViIaClena- CEP: 16AOl-300-Lins-SPFone(14)3533-4250 

CNPJ 44.531.78810001-38 e-maíl; seriplins@gmaiLr.orn homepage; wwwJins,sp.gov.br 


