CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 08/10/18
Aos oito dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, às vinte horas, sob a
presidência dos Srs.: Rogério Antônio 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 trigésima primeira 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 e, após, colocou à apreciação do Plenário, a Ata da
trigésima Sessão Ordinária, realizada em primeiro do corrente que, sem sofrer
debate ou retificação, foi aprovada. Após, o Sr. Presidente deu início à ORDEM
DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes
projetos: PLC 38/18, do vereador Roy Nelson, que revoga a Lei Complementar nº
1.571, de 20/11/17, que “acrescenta dispositivo na Lei Complementar nº 557, de
10/07/00 - Código de Obras - na parte que trata de Condomínios Fechados; PL
142/18, do vereador Baiano do Buzão, que denomina “Praça Jaime Ferraz de
Oliveira” o Sistema de Lazer 5 do Loteamento “Residencial Himalaia”; e PL 143/18,
do vereador Ademir Chiarapa, que denomina "Luiz Carlos Desanti" a Rua 11 do
Loteamento "Residencial Lucy Antunes". Foram aprovados os seguintes projetos:
do Executivo: PL’s: 138, 140 e 141/18, sendo o último com duas emendas; e PL
136/18, da vereadora Fátima Domingues. Foram adiados os seguintes projetos:
PL’s: 133/18, da vereadora Fátima, a seu pedido, por uma Sessão; 135/18, do
vereador Baiano do Buzão, a seu pedido, por quatro Sessões; e 135 e 144/17, do
vereador Moreira, a seu pedido, por seis e cinco Sessões, respectivamente.
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.: Roy – assunto: eleições; Pedrinho – assuntos:
eleições e limpeza do Córrego Campestre no Jardim Tropical; e Rogério assuntos: eleições 2018. Durante a fala do vereador Rogério, assumiu a
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presidência o vereador Damião. Feita a segunda chamada para a deliberação dos
Requerimentos, foram constatadas as presenças, em Plenário, de todos os Srs.
Vereadores. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 556 a 561/18, tendo sido
Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 557, 559 e 560/18. 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:
395
a
402/18.
Foram
lidas
as
seguintes
CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Petições dos vereadores: Dr.
Marino e Moreira, justificando suas ausências durante a 11ª Sessão Solene; e
Ofícios do Executivo, enviando cópias dos Decretos nºs: 11.497 ao 11.512.
Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO
EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Baiano do Buzão, exibiu
um vídeo com equipamentos da usina de asfalto, guardados na antiga Codasp;
solicitou aos Vereadores que assinassem a indicação que fez pedindo ao Sr.
Prefeito que reativasse a usina, porque a massa asfáltica vinha de fora e nunca
dava para fazer todo o serviço necessário, citando algumas lombadas que pediu ao
Diretor de Trânsito e não foram edificadas; comentou sobre as eleições, dizendo
que perderam o deputado Davi Zaia, q ajudava o Município, e finalizou pedindo a
todos que votassem no Sr. Márcio França, para governador do Estado. O segundo
orador inscrito, vereador Moreira, convidou as crianças, em nome da Semel, para
comparecerem no próximo dia doze, no Centro Social Urbano, onde haveria
guloseimas e brincadeiras, em comemoração ao seu dia; parabenizou a equipe do
Cartório Eleitoral, em nome do Dr. Ponce, que abriu as portas à imprensa; disse
que a NovaTV cobriu todo o tempo as eleições e a apuração das urnas,
agradecendo a audiência; que a imprensa de Lins era transparente, tecendo
elogios; citou o apoio que muitos deram à candidatura do Sr. Fausto Pinato, que
já ajudou a cidade; parabenizou aos linenses que foram candidatos a Deputado
Estadual e Federal; e finalizou discorrendo sobre algumas obras que estavam
paradas, com o dinheiro na conta da Prefeitura. O terceiro e último orador
inscrito, vereador Rogério, esclareceu um assunto levantado pela vereadora
Fátima no seu Facebook, através de uma atitude covarde, dias antes das eleições;
disse que não escondia com quem era casado, ao contrário dela que usou o
sobrenome do ex-marido para se eleger e depois o descartou; que não entendia
porque justo ela que passava por aquele problema estivesse usando do mesmo
artifício; leu uma matéria exibida no Jornal Debate em 1995, supondo que seu
nome foi envolvido com operações ilegais com a Petrobrás; disse que, em julho de
2016 se pronunciou a respeito do assunto; que quem tinha empresa entendia que,
em algumas negociações, era assinado um contrato de confidencialidade, sendo
totalmente legal e moral; que trabalhou em uma empresa que negociou com a
Petrobrás sim, mas nunca recebeu uma intimação a respeito; pediu à Vereadora
que mudasse sua estratégia política; que não o apoiasse, mas que não falasse em
nome da população que ele não a representava; que aquilo era muita prepotência
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da parte dela; que precisavam acordar, pois o resultado das eleições mostrou como
a população se sentia, pedindo respeito à Vereadora; disse que queria que a justiça
fosse feita, inclusive se fosse para um filho dele; pediu que pensassem na cidade,
dizendo que a Sra. Fátima tinha um potencial enorme e o canalizasse para Lins.
Durante a fala do vereador Rogério, assumiu a presidência o vereador Damião.
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
vinte e oito minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 08 de outubro de 2018
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