CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15/10/18
Aos quinze 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 José Luiz
Bittencourt Leão – 1º secretário, tendo como Secretários os Srs.: José Luiz
Bittencourt Leão – 1º secretário, Marcelo Moreira da Silva – 2º secretário e Luiz
Gustavo Jordani Paltanin – 1º suplente, realizou-se no Edifício “José Antunes da
Silveira”, a trigésima segunda 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.
Compareceu, posteriormente, a Sra. Aparecida de Fátima Domingues Ottenio –
“Fátima Domingues”, perfazendo um total de quinze Vereadores. Havendo
número regimental, o Sr. Presidente declarou, sob a proteção de Deus, instalada a
Sessão e, em seguida, solicitou um minuto de silêncio pelos seguintes
falecimentos: Evaldo Piovesan Chagas e Clemente Eduardo de Paula, a pedido do
vereador Macalé; Jorge Rosário, a pedido do vereador Ademir Chiarapa; e Pedro
Coimbra, a pedido do Sr. Presidente. Logo após, o Sr. Presidente colocou à
apreciação do Plenário, a Ata da trigésima primeira Sessão Ordinária, realizada
em oito do corrente, que, sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada por
unanimidade. Fez uso da TRIBUNA LIVRE, o Sr. Pilton Félix Pereira, que
falou sobre “a assistência médica em Lins, ontem e hoje”. Em seguida, o Sr.
Presidente suspendeu os trabalhos, por até dez minutos, para cumprimentos ao
orador, quando eram vinte horas e vinte e cinco minutos. Às vinte horas e trinta e
cinco minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constatado as
presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Logo após, o Sr. Presidente
deu início à ORDEM DO DIA. Foi lido e encaminhado às Comissões
Permanentes, o PLC 39/18, do Executivo, que regula, no âmbito municipal, a
criação de condomínios em lotes, condomínio urbano simples e os loteamentos de
acesso controlado e dá outras providências; acrescenta dispositivos na Lei
Complementar nº 488, de 16/03/99 e revoga a Lei Complementar nº 1.571, de
20/11/17. Foi aprovado o requerimento de inversão de pauta, da vereadora
Fátima Domingues, para que o PL 133/18, da mesma, fosse apreciado com
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prioridade, o qual foi aprovado, logo em seguida, no início da pauta. A seguir, o
Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até cinco minutos, para cumprimentos
aos familiares do homenageado do PL 133/18, presentes na Galeria, quando eram
vinte horas e quarenta e sete minutos. Às vinte horas e cinquenta e dois minutos,
o Sr. Secretário procedeu à terceira chamada, tendo constatado as presenças, em
Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Dando continuidade à pauta da noite,
foram aprovados os seguintes projetos, do vereador Dr. Marino: PL 134; do
vereador Dr. Leão: PR 12/18; e do vereador Pedrinho: PLC 31/18. Logo após, o
Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até dez minutos, para a proposição de
uma emenda ao PLC 31/18, quando eram vinte e uma horas e quinze minutos. Às
vinte e uma horas e vinte e cinco minutos, o Sr. Secretário procedeu à quarta
chamada, tendo constatado as presenças, em Plenário, de todos os Srs.
Vereadores. Dando continuidade, novamente, à pauta da noite, foram aprovadas
duas emendas ao PLC 31/18. Foram adiados os seguintes projetos, do
Executivo: PL 119/18, por cinco Sessões, a pedido do vereador Prof. Akio; e do
vereador Moreira: PL 11/18, por três Sessões, a pedido do autor. Em seguida, o
Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Fizeram uso da palavra, de acordo
com o artigo 115, do Regimento Interno, os seguintes vereadores, Fátima
Domingues – assuntos: bolsões de mototaxistas; e Rua Odair Pichetti; Macalé –
assuntos: requerimento 564/18; Rua Odair Pichetti; e “Dia do Professor”; e
Pedrinho – assunto: festividades do “Dia das Crianças”. Feita a quinta chamada
para a deliberação das Indicações, constatou-se as presenças, em Plenário, de
todos os Srs. Vereadores. Foram encaminhadas as Indicações nºs 403 à
414/18. Feita a sexta chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatouse a ausência, em Plenário, do vereador Roy Nelson. Foram aprovados os
Requerimentos nºs 562 ao 573/18, sendo os de nºs 562, 564 e 567 ao 569/18,
despachados de plano. A seguir, o Sr. Presidente informou a todos que haveria
duas Audiências Públicas, nas próximas terça e quarta-feiras, referente à LOA2019. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Baiano do
Buzão, elogiou a Administração pelo atendimento nos Postos de Saúde e pelos
projetos nas escolas, bem como a Santa Casa de Lins; mencionou as Indicações
feitas ao Sr. Prefeito, para consertos dos buracos nas ruas do Bairro São João, bem
como as Ruas: Bauru e José Maria Antunes; sugeriu a reativação da usina de
asfalto; e finalizou cobrando o Sr. Cintra, gerente Municipal de Trânsito, sobre a
instalação de lombadas e a pintura das sinalizações de trânsito. O segundo orador
inscrito, vereador Macalé, mencionou os falecimentos dos Srs.: Evaldo Piovesan
Chagas, conhecido como “Gugu” e Clemente Eduardo de Paula, conhecido como
“Nico”. O terceiro orador inscrito, vereador Moreira, comentou sobre os
encaminhamentos ao deputado Federal Fausto Pinato, para liberação de verbas
para recapeamento asfáltico; elogiou o Sr. Ari, do IAL, pela passagem do “Dia do
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Professor”; e finalizou solicitando averiguação do Conselho Tutelar à
concentração de jovens na escadaria da Loja Formato. O quarto e último orador
inscrito, vereador Rogério Barros, falou sobre os problemas da Rua Odair
Pichetti; comentou sobre a construção de coberturas para os bolsões de
mototaxistas; mencionou os problemas de inundação na Travessa Catarino Sales
da Exaltação; e finalizou comentando sobre a inauguração da nova fábrica da
Formato. Durante a fala do vereador Rogério Barros, encontrava-se na
Presidência, o vereador Dr. Leão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e duas horas e
cinquenta e dois minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 15 de outubro de 2018
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