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CAMARA MUNICIPAL DE LINS 
Estado de São Paulo 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

Vereador: DAMIÃO FRANCO DE SOUZA 

Local: BRASíLlA/DF 

Data da viagem: 11/02/2020 a 13/02/2020 

Requerimento: Nº 031/2020 - Aprovado durante a 2ª S/O, em 10/02/2020 

Motivo: Reunião com autoridades competentes 

Valor gasto na viagem: R$ 808,38 (oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos). 

Resultados: 

I{[ Participei de reunião no gabinete do Excelentíssimo Sr. Tiririca, deputado 
Federal, solicitando a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 
500.00,00 (quinhentos mil reais), para custeio da Associação Hospitalar Santa 
Casa de Uns, e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para obras de 
infraestrutura asfáltica para as ruas do Jardim União; 

I{[ Estive no gabinete do Excelentíssimo Sr. Márcio Alvino, solicitando a liberação 
de recursos financeiros, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a 
reforma da Creche São Benedito, e R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a 
aquisição de um veículo, tipo van, para a Comunidade Educacional do 
Trabalho; 

I{[ Também estive no gabinete do Excelentíssimo Sr. Capitão Augusto, deputado 
Federal, solicitando a liberação de recursos financeiros, no valor R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), para o custeio da Secretaria Municipal de Saúde e de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) para custeio da APAE de Uns; 

I{[ Também estive no gabinete do Excelentíssimo Sr. Luiz Carlos Motta, deputado 
Federal, solicitando a viabilização da doação de 02 (duas) ambulâncias para o 
Município. 
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CAMARA MUNICIPAL DE LINS 
Estado de São Paulo 

Data: 17/02/2020. 

Vereador 
Assinatura: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1920-2020 

Lins, 10 de fevereiro de 2020. 

OFÍCIO GABIPREF. N° 045/2020. 

Exmo. Senhor Deputado Federal, 

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, primeiramente 

agradecer a Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados. 

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

recursos financeiros através de emenda parlamentar na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), para obras custeio da Secretaria Municipal de Saúde e, R$ 100.000,00 (cem mil reais), para 

a Associação de Pais e Alunos dos Excepcionais - AP AE de Lins. 

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. 
Aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

ião Franco de Souza 
Vereador - PL 

~~.z)J 

~ZP ~(/ __________________________________ ~r_----~ D 
Prefeitura Municipal de Lins 

Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16401-300 - Lins/SP Fone (14) 3533-4250- 
CNPJIMF 44.531.788/0001-38 e-mail: gabpref@lins.sp.gov.br home page: www.lins.sp.gov.br 

Exmo. Senhor 
Capitão Augusto 
Deputado Federal 
Brasília 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1920-2020 

Lins, 10 de fevereiro de 2020. 

OFÍCIO GABIPREF. N° 043/2020. 

Exmo. Senhor Deputado Federal, 

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer 

a Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados. 

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

recursos financeiros através de emenda parlamentar na ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), para custeio da Associação Hospitalar Santa Casa de Lins/SP e R$400.000,00 (quatrocentos 

mil reais), para obras de infraestrutura asfáltica para as ruas do Bairro Jardim União. 

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. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

/

'ao Franco de Souza 
Vereador - PL 

Exmo. Senhor 
Tiririca 
Deputado Federal 
Brasília 

Prefeitura Municipal de Lins 
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16401-300 - Lins/SP Fone (14) 3533-4250- 
CNPJIMF 44.531.788/0001-38 e-mail: gabpref@lins.sp.gov.br home page: www.lins.sp.gov.br 



OBTV 
Opera por OBTV Sim 

Permite OBTV do tipo 
"OBTV para o Não 

Dados Bancários 
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL ------- Agência 0318-2 Conta 0066471410 
~;;~~~~~-- ..... __ . ··---·-C;~ta R~gula;izada ---------~~~i~~u~ma--------0871-·Õ;2018-0Õ~0:OO o 

............••.....•... _ .. __ ._---_ .. _ .. _._ __ .. _----_--_ .. _--_ .. __ ._----_._._~._---------_ .. _-_. __ ._."'---" 
. . A instituição bancária informou a reguiarização da conta do convênio e a mesma está Descnçao . 

_..... _ .. . j)_r_Q.~_~~~~~~er _Q:l0\l.!_menta~_. . ._. . .. _. __ .. __ .. 

Datas 
Data da Proposta 27/03/2018 ........................•...... _._ .. _---_ _. __ _ _-_. __ ._._----_ _---_. __ ._._ _ .. - _. __ .•. __ ._._---_._-- 
Data Assinatura 06/06/2018 

.. _.-. 

Valores Ver Historico Valores 
R$ 657.569,93 Valor Global 

R$ 556.190,48 Valor de Repasse 
R$ 101.379,45 Valor da Contrapartida 

R$ 101.379,45 Valor Contrapartida Financeira 
R$ 0,00 Valor Contra partida Bens e Serviços 

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação 
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Consultar Proposta 
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Empenhado si m Publicação Publicado 
Número do Convên·-io----:8C":6C":6-1--7:-c4CC"/2::"'0-1-8--::..:..:....:..;__ 

~=~_0_ln_te_rn_O_do 3_4_4_2_9_/_2_0_1_8 _ 
Número do Processo 344292018 
Lista de Documentos Digitalizados "N~~;'A~q~i~~'''''''''''''' .. . . 
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Detalhar 

Executores 
Nenhum registro foi encontrado. 
~~~ame~to Legal Decreto n. 6.170/2007 
Órgão 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

O objetivo deste projeto é sanar um antigo problema que enfrentam, o bairro Jãrdim São 
Roque e a rua, Ruy Rios, que estão sem infraestrutura há décadas, obrigando a 
população a enfrentar dificuldades com buracos, poeira ou lama, o que dificulta a 
mobilidade daqueles que ali moram e que ficam impedidos de fazerem melhorias em 
suas propriedades por falta de parâmetros que só a completa implantação do traçado 
das ruas pode permitir. O Jardim São Roque receberá obras de drenagem, guias, 
sarjetas, pavimentação e sinalização de trânsito, enquanto a Rua Rui Rios receberá a 
pavimentação, guia e sarjetas, pois já tem as demais obras de infraestrutura 
implantadas. Bairros mais novos já foram implantados no entorno dos locais a serem 
beneficiados por este projeto, com toda a infraestrutura, o que amplia o natural 
descontentamento dos que ali residem. Portanto, a implantação das melhorias previstas 
para o Jardim São Roque e a Rua Ruy Rios, é a solução para uma injusta situação, 
criada há anos e que, agora, pretendemos resolver em definitivo. As ruas que receberão 
este investimento estão localizadas no perímetro urbano (conforme Mapa de Localização 
na aba Projeto Básico) e são providas de serviço de água e esgotamento sanitário. 
Obras e Serviços de Engenharia _ 
Infraestrutura com pavimentação em ruas .. do Jardim Sã<?..-'309..'::!!?_ .. ~ua B.!:ly_BjQ_~~y'~s_. __ . 
Esta Prefeitura dispõe de capacidade administrativa, técnica, operacional e gerencial 
para realizar atividades voltadas à organização e execução do convênio, assumindo 

Capacidade Técnica e inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as fases exigidas legalmente, 
Gerencial inclusive as referente à licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas. 

Sendo que o responsável técnico pelo projeto e fiscalização da execução será o senhor 
Marco Aurélio Mirandola, engenheiro civil, funcionário efetivo, CREA 5060046754. 

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial 

Justificativa 

Categorias 
Objeto do Convênio 



Acompanhamento de Operações 

Objeto do Contrato 
infraestrutura com pavimentação em ruas do jardim são roque e rua ruy rio alves. 

Tramitação 

Conclusão 

Legenda: Não Iniciado Em Andamento Concluído Cancelado Não se Aplica 

.. 
Contrato: 01053126-72 

SIAFI: 0000866174 

SICONV: 0344292018 

Investimento: 
R$ 65"1.569,93 

Repasse: 
R$ 556.190,48 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Recebimento PCF/CAIXA: 

Aprovação CAIXA: 

Hornoloqação SiAFI: 

Registro Aprovação SIAF!: 

Situação do Contrato: 
Contratada 

Estágio: 
Normal 

Município Beneficiado: 
LlNS-SP 

Valor Liberado*: 
R$ 0,00 

Contratado: 
MUNICIP!O DE UNS 

Percentual Obra/Serviço: 
0,00% 

Percentual Informado Tomador 
Obra/Serviço: 
0,00% 

Previsão Obra/Serviço: O mês 

Situação Obra/Serviço: 

Última Medição: 

Programa/Ação: 
PLANEJAMENTO URBANO 

Contratação: 06/06/2018 

Publicação D.O.U.: 08/06/2018 

Vigência: 20/07/2022 

! • SPA: 

"vetor.iibetedo na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços) 

Galeria de Imagens 
Não há fotos publicadas para este contrato. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

LINS 1~··O ~~IJ. 
1920-2020 

Lins, 10 de fevereiro de 2020. 

OFÍCIO GABIPREF. N° 044/2020. 

Exmo. Senhor Deputado Federal, 

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer 

a Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados. 

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

recursos financeiros através de emenda parlamentar na ordem de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), 

para obras de reforma da Creche São Benedito, e R$100.000,00 (Cem mil reais), para aquisição de 

um veículo, tipo Van, para a Comunidade Educacional do Trabalho. 

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. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

L___---""__ 
''lIO Franco de Souza 
Vereador - PL 

Exmo. Senhor 
Márcio Alvino 
Deputado Federal 
Brasília 

Prefeitura Municipal de Lins 
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16401-300 - Lins/SP Fone (14) 3533-4250- 
CNPJ/MF 44.531.788/0001-38 e-mail: gabpref@lins.sp.gov.br home page: www.lins.sp.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1920-2020 

Lins, 10 de fevereiro de 2020. 

OFÍCIO GABIPREF. N° 046/2020. 

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer 

a Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados. 

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

doação de 02 (duas) ambulâncias para o Município. 

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. 

Exmo. Senhor Deputado Federal, 

.. Aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

7ãO Franco de Souza 
/ Vereador=Pl: 

Exmo. Senhor 
Luiz Carlos Motta 
Deputado Federal 
Brasília 

,'{ECEBi O ORIGINAL 
Em r~ / .: 4 I ) u .: r: -._ ~ \{ ;t-'--""" 
"_ ' I «> f"?.·, I'· ( U L,:" q 1\/ ir-Ci ~ "j ij (..1 (~' 
Assinatura: o Ponto: 

Prefeitura Municipal de Lins 
Avenida Nicolau Zarvos, 754 - Vila Clélia - CEP: 16401-300 - Lins/SP Fone (14) 3533-4250- 
CNPJ/MF 44.531.788/0001-38 e-mail: gabpref@lins.sp.gov.br home page: www.lins.sp.gov.br 
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ACAMPAMENTO NOVA CONQUISTA 

GUAIÇARA SuP. 

EXMO: Ministro da Justiça SERGIO MORO: 

Em comprimento a uma lista que foi publicada no diário oficial 
da União do dia 18 de Outubro de 2019 venho respeitosamente 
requerer de vossa Excelência o conteúdo da mesma. 

Estamos reivindicando junto ao INCRA a Fazenda Independência, 
a Fazenda Varjão no Munícipio de Guaiara e a Fazenda São 
Benedito no Munícipio de Sabino. Mas a luta estava árdua já que 
dentro do Incra S.P. por ser de bandeira branca nos éramos 
excluído das reuniões e pra termos voz teríamos que fazer parte 
do M.S.T. uma vez que não concordamos com sua politica de 
luta. 

Hoje com a mudança da politica impetrada pelo PT estamos 
felizes e com a certeza que agora podemos enfim caminhar rumo 
a uma luta sem interferências negativas. Sabendo do caráter do 
nobre Ministro e sua luta para afastar essa corja de abutres 
venho pedir a ajuda do ilustre Ministro para que intervenha a 
nossa causa. 

E uma luta que com respeito ainda não avançamos por não 
compactuar com bagunça, roubos e destruição, mas com 
dignidade agora na certeza de contar com V.Sa. Excelência 
caminhará. 



.• 
,I 

Nobre Ministro essa fazenda Independência tem 951 alqueires 
onde a família Ribas entrou na justiça requerendo usucapião ( 
Processo: 322.01.1954.001742-1j1000000-000) 1208 05 e o STF 
e a terceira turma negaram. A fazenda São Benedito tem 450 
alqueires e não tem documento já que o proprietário comprava 
terra sem documento e o Senhor Conhece bem Natalino Bertin. 

Hoje temos noticia que o Sr. Edson se comprometeu com o MST 
para essas fazendas. Aqui na nossa região temos varias fazenda 
irregular, mas a politica do PT era de abafar e o interesse era 
encher o bolso e o social era pra poucos. 

Um abraço deste que com certeza admira sua pessoa e seu 
posicionamento na luta contra a corrupção . 

Com a certeza de contar com a ajuda do nobre Ministro reitero 
minha gratidão e pedindo a Deus que fortaleça essa luta do 
ilustre Ministro Moro para que essa jornada seja de sucesso. 

! r> /')./1 
i/ 'V/" :: i 
I' 1 

JJ ' 
Jose Carlos ,~deiro/éf~ Cunha 

\ /' 
Cpf.82596~608-53 

Coordenador líder 

Carloscunha3522@outhoo.com 


