CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17/09/18
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, às vinte horas, sob a
presidência dos Srs.: Rogério Antônio Furtado Barros – presidente Damião Franco de
Souza - vice-presidente, tendo como Secretários os Srs.: José Luiz Bittencourt Leão –
1º secretário, Marcelo Moreira da Silva – 2º secretário e Luiz Gustavo Jordani
Paltanin – “Gustavo Jordani” – 1º suplente, realizou-se no Edifício “José Antunes da
Silveira”, a vigésima oitava 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", Roy
Nelson Pinto – “Roy Nelson” e Sebastião Elói de Souza Filho - "Subtenente Elói",
num total de quatorze, tendo comparecido posteriormente a Sra. Aparecida de Fátima
Domingues Ottenio – “Fátima Domingues”, perfazendo um total de quinze.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou, sob a proteção de Deus
instalada a Sessão e colocou à apreciação do Plenário, a Ata da vigésima sétima
Sessão Ordinária, realizada em dez do corrente que, sem sofrer debate ou retificação,
foi aprovada. Após, fez uso da TRIBUNA LIVRE a Sra. Patrícia Viana Ferreira,
que falou sobre o desligamento do sinal analógico de TV e a distribuição de kits
gratuitos. Ao final, pela Ordem, o vereador Akio solicitou a suspensão dos trabalhos
para conversarem com dois Secretários Municipais, acerca de projetos constantes na
pauta da Ordem do Dia. O Sr. Presidente, então, suspendeu os trabalhos por até
trinta minutos, para cumprimentos à oradora, bem como para conversarem com os
Secretários e se reunirem, na Sala de Reuniões, para deliberarem sobre um projeto de
concessão de homenagens, quando eram vinte horas e trinta e um 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: P 22/18, do Executivo, que apõe Veto Total ao Autógrafo nº
7.565, referente ao PLC 33/18, da vereadora Fátima Domingues, que "revoga a Lei
Complementar nº 1.582, de 28/12/17, que alterou e acrescentou dispositivos no
Código Tributário do Município de Lins e instituiu a Contribuição para Iluminação
Pública - CIP no município de Lins"; PL 128/18, do vereador Damião de Souza, que
denomina “Praça Edna Maria Ferreira Lima” o Sistema de Lazer 02 do Loteamento
Residencial Jardim Dona Eugênia; PL’s: 129, 130 e 131/18, do vereador Rogério
Barros, que denomina “Residencial Santana” o Loteamento Residencial “Vida Nova
Lins II”; que denomina “Rua Caxambu” a Rua 14 do Loteamento Residencial “Vida
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Nova Lins II”; e que denomina “Praça Campo Lindo” o Sistema de Lazer 03, do
Loteamento Residencial “Vida Nova Lins II”, respectivamente; PL 132/18, do
vereador Baiano do Buzão, que cria obrigações à empresa concessionária do
transporte público municipal e dá outras providências; e PDL 12/18, da Mesa
Administrativa, que concede o “Certificado de Honra de Reconhecimento
Comunitário de Segurança” aos policiais e profissionais de segurança que especifica,
do Município. Foi aprovado o requerimento do vereador Prof. Akio solicitando
inversão de pauta para que o PL 106/18, do Executivo, passasse a figurar em
primeiro lugar, após os projetos em regime de urgência. Foi aprovado o
requerimento do vereador Moreira, solicitando Urgência Especial ao PDL 12/18.
Pela Ordem o vereador Roy solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr.
Prof. Alcindo José Checon, ex-vereador e ex-secretário Municipal, tendo sido atendido
pelo Sr. Presidente que, após, suspendeu os trabalhos por cinco minutos, para que o
projeto em regime de urgência especial recebesse os devidos pareceres, quando eram
vinte e uma horas e treze minutos. Às vinte e uma horas e dezoito minutos, o Sr.
Secretário procedeu à terceira chamada, tendo constatado as presenças em Plenário de
todos os Srs. Vereadores. Foram aprovados os seguintes projetos: PDL 12/18, da
Mesa Administrativa, com a ausência, durante a votação, do vereador Roy. O PLC
35/18, do Executivo, figurava com o parecer contrário da Comissão de Justiça e
Redação, tendo o vereador Dr. Marino solicitado a autorização do Plenário para
refazer o citado parecer, tendo sido seu pedido aprovado. Foi aprovado, então, com
uma emenda, o PLC 35/18, do Executivo, com o voto contrário do vereador Dr.
Leão, bem como os seguintes projetos, do mesmo autor: PL 106/18; PL 115/18, com
os votos contrários dos Srs.: Fátima e Dr. Marino; PL 120/18, com os votos
contrários dos Srs.: Fátima, Dr. Leão e Dr. Marino; e PL´s: 122 e 124/18. Durante a
discussão do PL 126/18, o vereador Prof. Akio solicitou a suspensão dos trabalhos por
cinco minutos, para que pudessem falar com a Secretária de Finanças do Município,
acerca do referido projeto, quando eram vinte e uma horas e cinquenta e cinco
minutos. Às vinte e duas horas, o Sr. Secretário procedeu à quarta chamada, tendo
constatado as presenças em Plenário de todos os Srs. Vereadores. O citado projeto foi
aprovado, com os votos contrários dos Srs.: Fátima, Dr. Leão e Dr. Marino. A
seguir, Pela Ordem, o vereador Pedrinho, solicitou a suspensão dos trabalhos por até
vinte minutos, para conversarem com o Sr. Israel, secretário Municipal, a respeito do
PL 127/18, tendo sido atendido pelo Sr. Presidente, quando eram vinte e duas horas e
vinte minutos. Às vinte e duas horas e vinte e seis minutos, o Sr. Secretário procedeu
à quinta chamada, tendo constatado a ausência, em Plenário, do vereador Macalé. O
PL 127/18, do Executivo, recebeu os pareceres contrários das Comissões de: Justiça
e Redação e Educação, Saúde e Assistência Social, tendo sido ambos rejeitados, com
oito votos contrários e seis favoráveis, sendo o projeto aprovado. Durante a
discussão do projeto, usou da palavra o vereador Rogério, tendo assumido a
presidência, durante a sua fala, o vereador Damião. Foram aprovados, ainda, os
seguintes projetos: do vereador Neto Danzi, o PL 108/18, com duas emendas; dos
vereadores Neto Danzi e Dr. Marino, o PL 116/18; e, do vereador Damião de Souza,
o PL 58/18. Foi adiado, a pedido do vereador Dr. Marino, por cinco Sessões, o
Substitutivo nº 01 ao PLC 25/18, do Executivo. Esgotada a matéria da Ordem do
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Dia, o Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Fizeram uso da palavra, de
acordo com o artigo 115, do Regimento Interno, os Srs. vereadores: Fátima –
assunto: CIP; Macalé - assuntos: visita a Lins do deputado Arnaldo Jardim e alguns
atendimentos feitos pela Prefeitura; Rogério – assuntos: CIP, Santa Casa e Festa da
Mandioca; Dr. Leão – assunto: CIP, especificamente sobre a referência a ele feita pela
vereadora Fátima; e Moreira – assunto: CIP. Durante a fala do vereador Rogério,
assumiu a presidência o vereador Dr. Leão, a primeira secretaria o vereador Moreira e
a segunda secretaria o vereador Gustavo. Feita a sexta chamada para a deliberação
das Indicações, foram constatadas as ausências, em Plenário, dos vereadores Damião
e Roy. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 369 a 374/18. Feita a sétima
chamada para a deliberação dos Requerimentos, foram constatadas as ausências, em
Plenário, dos vereadores Damião, Moreira e Roy. Encontrava-se na segunda
Secretaria o vereador Gustavo. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 521 a
531/18, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 521, 523 e 525
a 530/18. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE. Os cinco oradores inscritos, vereadores: Ademir,
Baiano do Buzão, Macalé, Fátima e Rogério, declinaram do uso da palavra e,
não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente convidou a todos para
comparecerem, na próxima sexta-feira, às vinte horas, na Sessão Solene para a
concessão do Título de Cidadão Linense ao Sr. Plácido Félix Pereira e, após, encerrou
os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando era uma hora do dia seguinte, dezoito.
Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 18 de setembro de 2018
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