CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29/10/18
Aos vinte e nove dias 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 quarta 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 terceira
Sessão Ordinária, realizada em vinte e dois do corrente que, sem sofrer debate ou
retificação, foi aprovada. Após, o Sr. Presidente comunicou à Casa que a Sra.
Luciane Noronha Manne Perego, que estava inscrita para fazer uso da Tribuna
Livre, havia dito que não poderia vir naquela data; informou, ainda, o Sr.
Presidente, que estava sobre a Mesa, durante aquela e a próxima Sessão, para o
recebimento de emendas, o PL 139/18, do Executivo, que estimava a receita e
fixava a despesa do município de Lins para o exercício financeiro de 2019, e, após,
deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões
Permanentes, os seguintes projetos: do Executivo: PL 153/18, que autoriza o
Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal para
adequação de prédios públicos e dá outras providências; PL 154/18, que autoriza
o Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal para
aquisição de máquinas e veículos e dá outras providências; PL 155/18, que
autoriza o Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica
Federal para a construção de bacia de contenção de águas pluviais no Córrego
Barbosinha e dá outras providências; PL 156/18, que autoriza o Executivo a
celebrar a renovação do convênio com o Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN/SP, objetivando a manutenção, o funcionamento e o aperfeiçoamento
dos serviços de trânsito prestados à população do município de Lins, através da
sua unidade descentralizada; e PL 157/18, que abre crédito adicional especial no
valor de R$ 2.128.425,00, destinado à infraestrutura no Estádio Municipal Dr.
Gilberto Siqueira Lopes; da vereadora Fátima Domingues, o PL 150/18, que
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autoriza o Executivo a repassar recursos financeiros, através de convênios, às
clínicas veterinárias ou Ong’s de Proteção aos Animais, visando ao controle da
população animal e de zoonoses no Município e dá outras providências; do
vereador Gustavo Jordani, o PL 151/18, que denomina “Sebastião Mariano
Sobrinho” a Rua 04 do Loteamento “Residencial Santana”; e, do vereador
Rogério Barros, o PL 152/18, que denomina “Rua Paulo Angelo Moreira da
Silva” a Rua 10 do Loteamento “Residencial Santana”. Foram aprovados os
seguintes projetos: PLC 38/18, do vereador Roy Nelson; e PL 143/18, do
vereador Ademir Chiarapa. Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o Sr.
Presidente deu início ao EXPEDIENTE. 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: 587 a
604/18, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 591 ao 595
e 601 ao 603/18. 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: 433 a 449/18. Foram lidas as seguintes
CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: da Câmara dos Deputados,
informando a liberação de recursos financeiros ao Município; Ofício do
Executivo, enviando cópias dos Decretos nºs: 11.513 ao 11.535; e Ofício da
SABESP, informando a prestação de serviços realizados de janeiro a julho de
2017 e a previsão de janeiro a dezembro de 2018. Terminada a matéria do
Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. Não
havendo oradores inscritos, nem mais nada a tratar, o Sr. Presidente encerrou os
trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte horas e vinte e nove
minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 29 de outubro de 2018
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