CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 01/10/18
Ao primeiro dia do mês de outubro 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
trigésima 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" e
Sebastião Elói de Souza Filho - "Subtenente Elói", num total de quatorze, tendo
comparecido posteriormente o Sr. 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 e, após, colocou à apreciação do Plenário, as
Atas da vigésima nona Sessão Ordinária e da décima primeira Sessão Solene,
realizadas em vinte e quatro e vinte e oito de setembro, respectivamente, que, sem
sofrer debates ou retificações, foram aprovadas. Após, o Sr. Presidente deu início
à ORDEM DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os
seguintes projetos: do Executivo: PL 138/18, que altera e acrescenta dispositivos na
Lei nº 5.881, de 17/10/13, que trata das áreas de “Zona Azul” no município de Lins e
dá outras providências; PL 139/18, que estima a receita e fixa a despesa do município
de Lins para o exercício financeiro de 2019; PL 140/18, que autoriza o Executivo a
pagar a premiação do “1º Concurso de Contos Cidade de Lins/SP” e dá outras
providências; PL 141/18, que autoriza o Executivo a firmar convênio de adesão aos
serviços especializados de tecnologia de informação com o Serviço Federal de
Processamento de Dados – SERPRO e dá outras providências; e P 26/18, que apõe
Veto Total ao Autógrafo nº 7.584, referente ao PL 97/18, do vereador Neto Danzi,
que "estabelece normas para locação de imóveis pela Prefeitura Municipal de Lins"
no Município; e PR 12/18, do vereador Dr. Leão, que acrescenta dispositivos na
Resolução nº 204, de 24/06/91 - Regimento Interno da Câmara Municipal, na parte
que trata “Das Proposições”. Foram aprovados os PL’s: 128/18, do vereador
Damião de Souza; e 129 a 131/18, do vereador Rogério Barros. Foi adiado o PL
82/18, do vereador Moreira, a seu pedido, por três Sessões. Foram retirados, a
pedido do autor, os PLC’s 29 e 30/18, do Executivo, sendo arquivados.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu início ao
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EXPEDIENTE. Fizeram uso da palavra, de acordo com o artigo 115, do
Regimento interno, os Srs.: Roy – assunto: Refis; Macalé – assuntos: eleições e
feminicídio; Pedrinho – assuntos: Dia do Vereador e a visita que faria no dia
seguinte ao Jardim Tropical; e Dr. Leão – assunto: déficit no número de
Delegados de Polícia e de outros cargos na Polícia Civil no Estado de São Paulo.
Feita a segunda chamada para a deliberação dos Requerimentos, foram
constatadas as presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foram
aprovados os seguintes requerimentos, solicitando Urgência Simples a projetos
do Executivo: do vereador Prof. Akio, aos PL´s 140 e 141/18; e do vereador Roy,
ao PL 138/18. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 547 a 553/18, tendo
sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 549, 551 e 553/18. Feita a
terceira chamada para a deliberação das Indicações, foram constatadas as
presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foram encaminhadas as
Indicações
nºs:
389
a
394/18.
Foram
lidas
as
seguintes
CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Petições dos vereadores: Damião e
Moreira, justificando suas ausências durante a 10ª Sessão Solene; Petições dos
vereadores: Damião, Pedrinho e Gustavo, justificando suas ausências durante a 11ª
Sessão Solene; Correspondência da Câmara dos Deputados, informando a
liberação de recursos financeiros ao Município; Ofício do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, enviando a sentença do processo TC-001834/001/06, que
julgou irregular a concessão pública para exploração da prestação dos serviços de
transporte coletivo de passageiros, com a empresa Transportes Cidade de Paraízo
Ltda, na gestão Casadei; e P 25/18, da Comissão de Finanças e Orçamento –
Audiência Pública – Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre de
2018. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Baiano do
Buzão, comentou que o telhado recém-construído do CAIC João Alves da Costa
estava dando problemas, porque não foi feito o acabamento no local; reclamou do
responsável pela fiscalização da entrega das obras no Município; citou a falta da
confecção de lombadas na cidade, bem como da ausência do tapa-buracos, dizendo
que precisavam de uma usina de asfalto, assim como a da Sabesp; e finalizou
enfatizando que esperava que o próximo Prefeito resolvesse a questão. O segundo
orador inscrito, vereador Ademir, disse que também era favorável ao Município
possuir uma usina de asfalto ou, ainda, fazer asfalto a frio; que fazia parte da
Comissão que estudava a possibilidade da criação de um fundo para a
complementação da aposentadoria dos servidores municipais; que foram a Birigui
para ver como funcionava o deles; que estavam tentando ajudar o Sr. Prefeito a
resolver a questão; teceu cumprimentos aos Edis que eram candidatos a deputado
pela coragem de entrar no pleito, bem como aos demais candidatos da cidade;
pediu que, se fossem eleitos, que não se esquecessem de Lins; e finalizou
parabenizando aos colegas pelo Dia do Vereador. O terceiro e último orador
inscrito, vereador Moreira, parabenizou a Nova TV pelo trabalho que vinha
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fazendo cobrindo os fatos ocorridos na cidade; disse que ficava triste, no Dia do
Vereador, por algumas coisas que não conseguiu fazer, a exemplo da Praça Dom
Bosco, que a cada dia estava pior; que batalhou, mas não conseguiu uma solução
para a lide formada com relação à sua reforma; agradeceu ao vídeo feito pela Nova
TV sobre a carreta da mamografia que estava em Lins; disse que ficou feliz por
essa conquista para a cidade; agradeceu aos Srs.: Ana Vilma, Rogério Barros,
Cláudia Nunes e Júnior, da Casa da Cultura, por terem ajudado na vinda da
carreta; disse que estava torcendo para que as eleições do próximo domingo
corressem bem e não houvesse problemas, e finalizou desejando boa sorte a todos.
Não havendo mais oradores inscritos, nem mais nada a tratar, o Sr. Presidente
encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e uma horas e
dezessete minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 01 de outubro de 2018
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