CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATO nº 3.681
CONSIDERANDO o Requerimento nº 447/2018, aprovado durante a 22º Sessão Ordinária, realizada
em 06/08/2018, e o Requerimento nº 454/2018, aprovado durante a 23º Sessão Ordinária, realizada em
13/08/2018

ROGÉRIO

ANTONIO

FURTADO

BARROS, presidente da Câmara Municipal de Lins,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, baixa o seguinte ATO:

Art. 1º - Ficam autorizados procederem à viagem para São Paulo/SP, com ônus para esta Câmara,
acompanhado do funcionário Antonio Gaviola, motorista que conduzirá o veículo oficial deste Poder
Legislativo, o senhor vereador Damião de Souza, para participar de reuniões com o Excelentíssimo
Senhor Márcio França, governador do Estado de São Paulo, solicitando que seja implantado serviço de
terapia renal, tipo hemodiálise, no gabinete do Excelentíssimo Senhor Vaz de Lima, deputado
Estadual, no sentido de solicitar recursos financeiros no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para
obras de infraestrutura asfáltica para o Município, e no gabinete do Excelentíssimo Senhor Adilson Rossi,
deputado Estadual, no sentido de solicitar 2 (dois) veículos para a Guarda Municipal;bem como o senhor
vereador Roy Nelson, para participar de reuniões de reunião com os deputados Estaduais do PR André
do Prado e Ricardo Madalena, tratando sobre reivindicações de munícipes e internação de munícipe em
Hospital Psiquiátrico, e com o deputado Federal Márcio Alvino, visando a liberação de recursos
financeiros no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a serem investidos na área da saúde.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para data de
14/08/2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

C.M. de Lins, 16 de agosto de 2018.

Rogério Antonio Furtado Barros
Presidente

Registrado e publicado na Secretaria Administrativa da C. M. de
Lins, em 16 de agosto de 2018.
Adriana de Oliveira Rodrigues
Assessor Administrativo
AVVP
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