CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 05/11/18
Aos cinco dias do mês de novembro 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 quinta 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”, 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 treze, tendo comparecido posteriormente
os Srs.: Aparecida de Fátima Domingues Ottenio – “Fátima Domingues” e
Damião Franco de Souza – “Damião de Souza”, 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 trigésima
quarta Sessão Ordinária e da terceira Sessão Extraordinária, realizadas em vinte
e nove de outubro que, sem sofrerem debates ou retificações, foram aprovadas.
Pela Ordem, o vereador Ademir solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento
do casal, Srs.: Valter Motta Carvalho e Adalgiza Aparecida de Amorim. Após, fez
uso da TRIBUNA LIVRE, o Sr. Fábio Aparecido da Silva, servidor público
municipal, que falou sobre o Dia Mundial de Conscientização da Distrofia
Simpático Reflexa – DSR. O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por cinco
minutos, para cumprimentos e foto com o orador, quando eram vinte horas e
vinte e nove minutos. Às vinte horas e trinta e quatro minutos, o Sr. Secretário
procedeu à segunda chamada, tendo constatado as presenças, em Plenário, de
todos os Srs. Vereadores. O Sr. Presidente informou que estava sobre a Mesa, até
o final da 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:
PLC 41/18, que altera dispositivo da Lei Complementar nº 1.510, de 05/05/16, que
“cria empregos de Agente de Combate às Endemias na Secretaria Municipal de
Saúde”; PLC 42/18, que altera o artigo 45, da Lei Complementar nº 502, de 28/06/99
- Código de Posturas; PL 158/18, que abre crédito adicional suplementar no valor de
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R$ 106.841,38, destinado à reforma do calçadão Dr. Tancredo Neves; PL 159/18,
que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 43.956,00, destinado à
manutenção da alimentação escolar dos alunos da modalidade de ensino “Creche”; e
PL 160/18, que autoriza o Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa
Econômica Federal destinado à infraestrutura urbana e dá outras providências.
Foram aprovados os seguintes projetos: PL 157/18, do Executivo; PL’s: 144 a
146/18, do vereador Rogério Barros; PR 13/18, do vereador Dr. Leão, tendo
votado contrariamente os Srs.: Prof. Akio, Baiano do Buzão, Gustavo, Moreira,
Macalé e Roy, num total de seis; e PL 110/18, do vereador Roy Nelson. Durante
a discussão dos PL’s: 144 e 146/18 e do PR 13/18, fez uso da palavra o vereador
Rogério, tendo assumido a presidência o vereador Damião. Foram adiados os
seguintes projetos: PL 11/18, do vereador Moreira, a seu pedido, por três Sessões;
e PL 135/18, do vereador Baiano do Buzão, a seu pedido, por quatro Sessões. Foi
rejeitado o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao PL
132/18, do vereador Baiano do Buzão, tendo votado favoravelmente ao parecer os
vereadores: Dr. Leão e Dr. Marino. 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 seguintes vereadores: Moreira –
assuntos: complementação das aposentadorias dos servidores municipais e 1ª
Expoagro, em Sabino; Macalé – assuntos: radialistas e calçadão; e Roy –
assuntos: Semana do Radialista, Construtora Pacaembu e Praça Dom Bosco.
Feita a terceira chamada para a deliberação dos Requerimentos, foi constatada a
ausência, em Plenário, da vereadora Fátima. Foram aprovados os seguintes
requerimentos solicitando Urgência Simples: do vereador Baiano do Buzão, ao
PL 132/18, de sua autoria; e, do vereador Prof. Akio, aos PL’s: 153 a 156 e 158 a
160/18, todos do Executivo. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 605 a
614/18, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 605, 607 e
608/18. Feita a quarta chamada para a deliberação das Indicações, foi constatada a
ausência, em Plenário, dos Srs.: Fátima, Damião, Pedrinho e Roy. Foram
encaminhadas as Indicações nºs: 450 e 455 a 459/18. Terminada a matéria do
Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O
primeiro orador inscrito, vereador Moreira, exibiu uma matéria sobre a Escola
Técnica MITE, que oferecia o curso técnico em mecatrônica, bem como possuía
uma parceria com a Uninter, que dispunha de trinta cursos com ensino à
distância, entre graduação e pós-graduação. O Segundo orador, vereador
Ademir, comentou sobre a verba que aprovaram para a construção da
arquibancada do estádio do Clube Atlético Linense; disse que precisavam ajudar,
pois Lins era nacionalmente conhecida pelo seu time de futebol; que visitou a
Creche Menino Jesus, localizada no Jardim União, comentando que precisavam de
duas atendentes com urgência, pois com a demissão dos contratados, ficaram
desfalcados de funcionários e o trabalho feito no local era excelente; que tinham
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que buscar verbas para a Santa Casa, mas também para as creches; pediu ao Sr.
Prefeito que nomeasse as pessoas aprovadas no último concurso para aqueles
cargos, bem como para tapar buracos na Rua Dr. Konda; comentou sobre as obras
da Av. José da Conceição, pois as calçadas, na primeira chuva forte, cederam;
disse que precisavam de um redutor de velocidade na Av. da Saudade, e finalizou
discordando do vereador Roy a respeito dos semáforos colocados na rotatória da
Rodoviária, dizendo que entendia que foi feito um estudo e que ficaria bom. O
terceiro e último orador inscrito, vereador Rogério, declinou do uso da palavra e,
havendo mais nada a tratar, encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus,
quando eram vinte e três horas e oito minutos. Para constar, foi lavrada a
presente Ata.
C.M. de Lins, 05 de novembro de 2018
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