CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 24/09/18
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, às vinte
horas, sob a presidência do Sr. Rogério Antônio Furtado Barros – 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 nona 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”, Aparecida de Fátima
Domingues Ottenio – “Fátima Domingues”, 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 quinze. Havendo
número regimental, o Sr. Presidente declarou, sob a proteção de Deus instalada a
Sessão. Pela Ordem o vereador Roy solicitou um minuto de silêncio pelo
falecimento do Sr. Júlio Iyda, tendo sido atendido pelo Sr. Presidente, que
estendeu, ainda, o cumprimento à Sra. Amélia José dos Santos Marçal, que foi
Mãe Linense, no ano de 2012 e ao Sr. João Henrique Scabora Giarrante. Após,
colocou à apreciação do Plenário, as Atas da vigésima oitava Sessão Ordinária e
da décima Sessão Solene, realizadas em dezessete e vinte e um do corrente,
respectivamente, que, sem sofrer debates ou retificações, foram aprovadas. Após,
fez uso da TRIBUNA LIVRE a Sra. Raquel Cardoso de Araújo, que teceu
considerações sobre o dia 26 de Setembro – Dia Nacional do Surdo e a Língua
Brasileira de Sinais – Libras. Ao final, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos,
por até trinta minutos, para cumprimentos e foto com a oradora, bem como para
conversarem com dois grupos de atletas linenses premiados ali presentes, quando
eram vinte horas e vinte e um minutos. Às vinte horas e quarenta e dois minutos,
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: PLC 36/18, do Executivo, que institui o Programa de
Recuperação Fiscal - Refis no município de Lins, revoga as Leis Complementares
nºs: 1.456, de 16/07/15 e 1.471, de 29/10/15 e dá outras providências; PLC
37/18, do Executivo, que cria gratificação para os ocupantes do cargo de Diretor
de Escola – Referência 09 “A” do quadro de servidores efetivos da Prefeitura
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Municipal de Lins, e dá outras providências; PL 133/18, da vereadora Fátima
Domingues, que denomina “Praça Nobuyoshi Kato” a praça localizada entre as
Ruas João dos Santos Meira, Joaquim Alves Rodrigues e José Biziak, no Bairro
Guapiranga; PL 134/18, do vereador Dr. Marino, que denomina “Rua Yatiyo
Mochida Toyoda” a Rua 08 do Loteamento Residencial “Vida Nova Lins II”; PL
135/18, do vereador Baiano do Buzão, que denomina “Rosa da Silva Paiva” a
Rua 08 do Loteamento “Residencial Lucy Antunes”; PL 136/18, da vereadora
Fátima Domingues, que denomina “Leid Daiane Ferreira” a Rua 01 do
Loteamento Residencial “Vida Nova Lins II”; e PL 137/18, do vereador Dr.
Marino, que institui o Programa de Vacinação Domiciliar de idosos, pessoas com
mobilidade reduzida ou deficiência. Foi aprovado, por unanimidade, o
requerimento do vereador Roy, solicitando Urgência Especial ao PLC 36/18, do
Executivo. Entrou em discussão, o P 22/18, do Executivo, tendo informado, o Sr.
Presidente, à Casa, que o Processo recebeu o parecer contrário das quatro
Comissões a que foi submetido, colocando em discussão, o parecer contrário da
Comissão de Justiça e Redação, o qual recebeu quatorze votos favoráveis, sendo o
Veto Rejeitado, e o fato comunicado ao Executivo. Após, o Sr. Presidente
suspendeu os trabalhos por até vinte minutos, para que as Comissões
Permanentes exarassem os pareceres no projeto em regime de Urgência Especial,
quando eram vinte e uma horas e quatro minutos. Às vinte e uma horas e vinte e
quatro minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constatado
as presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foi aprovado o PLC
36/18, do Executivo, com duas emendas. Foram adiados os seguintes projetos:
PELO 05/18 e o PL 110/18, ambos do vereador Roy Nelson, por seis Sessões; e
o PLC 31/18, do vereador Pedrinho, por três Sessões. Esgotada a matéria da
Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Feita a quarta
chamada para a deliberação dos Requerimentos, foram constatadas as presenças,
em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foram aprovados os Requerimentos
nºs: 533 a 546/18, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs:
536, 537, 542, 543 e 546/18. Feita a quinta chamada para a deliberação das
Indicações, foram constatadas as presenças, em Plenário, de todos os Srs.
Vereadores. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 375 a 388/18. Foram
lidas as seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Petições dos
vereadores: Pedrinho, Prof. Akio e Roy Nelson, justificando suas ausências
durante a 10ª Sessão Solene; P 23/18, do Executivo, enviando Balancete
Orçamentário e Financeiro, referente ao mês de agosto de 2018; e P 24/18, da
Presidência, enviando Resumo Financeiro e Balancete da Receita e da Despesa,
referente ao mês de agosto de 2018. Terminada a matéria do Expediente, o Sr.
Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador
inscrito, vereador Baiano do Buzão, declinou do uso da palavra. O segundo
orador inscrito, vereador Ademir, parabenizou a Sra. Denise, secretária de
Educação do Município, pela pintura da escola localizada no Núcleo Educacional,
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no Bairro Bom Viver; disse que a escola possuía as tintas e a Sra. Secretária
disponibilizou a mão de obra; e solicitou que fosse feita a manutenção das galerias
do Xingu, para que danos não fossem causados ao local. O terceiro e último
orador inscrito, vereador Moreira, disse que conseguiu a carreta da mamografia
para o Município, no período de vinte e cinco de setembro a nove de outubro; que
ela estava estacionada na Casa da Cultura, sendo o atendimento por ordem de
chegada, explicando como funcionava; agradeceu à Secretária de Saúde do
Município, que organizou a documentação para que o Governo do Estado
liberasse a carreta; ao Sr. Júnior, da Casa da Cultura, que disponibilizou o local; e
ao deputado Pedro Tobias, que agendou uma audiência para ele na Secretaria de
Estado da Saúde, para que pudesse fazer o pedido; disse que aquela era a sua
contribuição às mulheres do Município, pois o câncer era uma doença terrível,
pedindo a elas que realizassem o exame. Não havendo mais oradores inscritos,
nem mais nada a tratar, o Sr. Presidente convidou a todos para comparecerem, na
próxima quarta-feira, às dezenove horas, na Audiência Pública para o
demonstrativo das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018, de acordo com
a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como na sexta-feira, às vinte horas, na
Sessão Solene para a entrega do Certificado de Honra de Reconhecimento
Comunitário de Segurança a policiais do Município e, após, encerrou os
trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e uma horas e cinquenta
minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 24 de setembro de 2018

Rogério Barros
Presidente

Dr. Leão
1º Secretário

Moreira
2º Secretário
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