CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27/08/18
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, às vinte horas, sob a
presidência dos Srs.: Rogério Antonio Furtado Barros – presidente e Damião Franco
de Souza - vice-presidente, tendo como Secretários os Srs.: José Luiz Bittencourt Leão
– 1º secretário e Marcelo Moreira da Silva – 2º secretário, realizou-se no Edifício
“José Antunes da Silveira”, a vigésima quinta Sessão Ordinária, do segundo Ano
Legislativo, da décima sétima Legislatura da Câmara Municipal de Lins. Inicialmente
o Sr. Secretário procedeu à primeira chamada, constatando as presenças dos Srs.:
Ademir Chiarapa, Akio Matsuura – “Prof. Akio”, Damião Franco de Souza –
“Damião de Souza”, José Aparecido Floro Filho – “Baiano do Buzão”, José Luiz
Bittencourt Leão – “Dr. Leão”, José Roberto Danzi – “Neto Danzi”, Luiz Gustavo
Jordani Paltanin – “Gustavo Jordani”, Marcelo Moreira da Silva – “Moreira”,
Marino Bovolenta Junior – “Dr. Marino”, Pedro Luiz Ferreira Lima – “Pedrinho”,
Reginaldo Martins Marques – “Macalé”, Rogério Antônio Furtado Barros "Rogério Barros" e Sebastião Elói de Souza Filho - "Subtenente Elói", num total de
treze, tendo comparecido posteriormente os Srs.: Aparecida de Fátima Domingues
Ottenio – “Fátima Domingues” e Roy Nelson Pinto – “Roy Nelson”, perfazendo um
total de quinze. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou, sob a
proteção de Deus instalada a Sessão. Após, colocou à apreciação do Plenário, a Ata da
vigésima quarta Sessão Ordinária, realizada em vinte do corrente que, sem sofrer
debate ou retificação, foi aprovada. Fez uso da TRIBUNA LIVRE o Sr. Júlio César
da Silva Costa – Frei Tomás, diretor executivo da Santa Casa de Misericórdia de
Lins, que falou sobre a “Festa da Mandioca”. Ao final, os vereadores Pedrinho e
Damião, solicitaram a suspensão dos trabalhos por até vinte minutos, para que
pudessem conversar com as seguintes pessoas ali presentes: cooperados da Coopersol,
que visavam à doação de um veículo e funcionários do Executivo, para sanar dúvidas
acerca do Substitutivo nº 01 ao PLC 25/18, tendo sido atendidos pelo Sr. Presidente,
que abriu o espaço, ainda, para cumprimentos e fotos com o Frei Tomás, quando eram
vinte horas e cinquenta minutos. Às vinte e uma horas, o Sr. Secretário procedeu à
segunda chamada, tendo constatado as presenças, em Plenário, de todos os Srs.
Vereadores. Em seguida, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram
lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes projetos: do Executivo:
PL 118/18, que autoriza o Executivo a instituir a Política Municipal de Educação
Ambiental e revoga as Leis nºs: 5.243, de 07/08/09; 5.429, de 14/10/10 e 5.462, de
23/02/11; PL 119/18, que dispõe sobre as diretrizes e disciplina a arborização urbana
no município de Lins e revoga as Leis nºs: 5.565, de 14/12/11 e 6.541, de 01/12/17;
PL 120/18, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 683.079,00,
destinado a Vencimentos, Obrigações Patronais e Serviços de Terceiros, em
Secretarias que especifica; PL 121/18, que abre crédito adicional suplementar no
valor de R$ 100.000,00, destinado à manutenção da Rede de Saúde do Município,
conforme repasse da Secretaria de Estado da Saúde; e PL 122/18, que abre crédito
adicional suplementar no valor de R$ 160.000,00, destinado à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estruturação da Rede de Saúde do
Município, conforme repasse da Secretaria de Estado da Saúde; dos vereadores Neto
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Danzi e Dr. Marino, o PL 116/18, que dispõe sobre a inclusão do “Junho Vermelho”
no calendário oficial do município de Lins; e, do vereador Prof. Akio, o PL 117/18,
que denomina “Yuko Utiyama” a Rua 07 do Loteamento Residencial “Vida Nova
Lins II”. Foram aprovados os seguintes projetos: PDL 10/18, da Comissão de
Finanças e Orçamento; PL 57/18, do vereador Damião; PL 75/18, do Executivo, com
uma emenda; PL 98/18, do vereador Roy Nelson; PL 107/18, da vereadora Fátima
Domingues; PL 109/18, do vereador Ademir Chiarapa; PL 111/18, dos vereadores
Ademir Chiarapa e Macalé; e PL´s 56 e 113/18, do vereador Pedrinho. Foram
adiados os seguintes projetos: do Executivo, a pedido dos vereadores Prof. Akio e Dr.
Marino, respectivamente: Substitutivo nº 01 ao PLC 25/18 e PL 106/18, ambos por
três Sessões; e PL 58/18, do vereador Damião, por uma Sessão. O Sr. Presidente
informou à Casa que o PL 94/18, do vereador Aparecido Correia da Silva seria,
regimentalmente, retirado da pauta da Ordem do Dia, retornando, para discussão e
votação, na próxima Sessão Ordinária. Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o Sr.
Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Fizeram uso da palavra, de acordo com o
artigo 115, do Regimento Interno, os Srs. vereadores: Rogério - assuntos: sua
votação no PDL 10/18, verba da Câmara destinada à Santa Casa e pagamento da
complementação da aposentadoria aos servidores municipais; Baiano do Buzão –
assuntos: filmagem na pista de atletismo do Residencial Teisuke Kumassaka,
lombadas na Av. da Saudade e atraso na entrega da correspondência no Bairro
Manoel Scalfi; e Roy – assuntos: lombada, Comissão Especial e valor de economia da
Câmara. Durante a fala do vereador Rogério, assumiu a presidência o vereador
Damião. Feita a terceira chamada para a deliberação dos Requerimentos, foram
constatadas as presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foram
aprovados os Requerimentos nºs: 478 a 490/18, tendo sido despachados de
plano os Requerimentos nºs: 480, 482, 483 e 488/18. Feita a quarta chamada para
a deliberação das Indicações, foram constatadas as presenças, em Plenário, de todos os
Srs. Vereadores. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 341 a 348/18. Foi lida a
seguinte CORRESPONDÊNCIA enviada à Câmara: Ofício do Executivo,
informando que o Sr. Prefeito estaria licenciado do cargo, pelo período de 22 a
30/08/18, por motivo de férias, sem prejuízo de vencimentos, assumindo o Sr. Carlos
Alberto Daher, vice-prefeito. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE e, não havendo oradores inscritos,
encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e três horas e
quarenta e cinco minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 27 de agosto de 2018
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