CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19/11/18
Aos dezenove 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 sétima 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" 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 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, solicitou que fizessem um minuto de silêncio pelo
falecimento do empresário linense, Sr. José Alfini e, a seguir, colocou à apreciação
do Plenário, a Ata da trigésima sexta Sessão Ordinária, realizada em doze do
corrente que, sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada. Fez uso da
TRIBUNA LIVRE, a Sra. Tatiana Fátima de Souza, supervisora de Logística,
que falou sobre o Programa “Óleo Amigo”. Em seguida, o Sr. Presidente
suspendeu os trabalhos por até trinta minutos para cumprimentos e foto com a
oradora e com um funcionário da sua equipe, bem como, a pedido do vereador
Macalé, para falarem com a Supervisora dos Correios ali presente, sobre um
evento ligado ao Hospital do Câncer de Barretos, quando eram vinte horas e vinte
e quatro minutos. Às vinte horas e trinta e oito minutos, o Sr. Secretário
procedeu à segunda chamada, tendo constatado as presenças, em Plenário, de
todos os Srs. Vereadores. Em seguida, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO
DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes
projetos: PL 162/18, do Executivo, que abre crédito adicional suplementar no
valor de R$ 6.580.623,35, destinado à adequação nas dotações de Pessoal Civil,
Obrigações Patronais e Encargos Sociais; PL 163/18, da vereadora Fátima
Domingues, que institui, no município de Lins, a “Semana de Conscientização da
Distrofia Simpático Reflexa”; e PL 164/18, do vereador Dr. Leão, que denomina
“Airton Gonçalves” a Rua 09 do Loteamento “Residencial Santana”. Foram
aprovados os seguintes projetos: do Executivo: PLC´s 37 e 41/18; e PL 139/18,
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com 43 emendas, retornando para a Comissão de Finanças e Orçamento para a
elaboração da redação final; PL 151/18, do vereador Gustavo Jordani; e o PL
152/18, do vereador Rogério Barros. Foi aprovado o requerimento do vereador
Prof. Akio, solicitando a retirada da tramitação em Urgência Simples do PLC
39/18, retornando à tramitação normal. Durante a discussão do PL 152/18, fez
uso da palavra o vereador Rogério, tendo assumido a presidência o vereador
Damião. O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por até dez minutos, para que
pudessem cumprimentar e tirar fotos com as famílias das pessoas homenageadas
com os projetos concedendo nomes de ruas, quando eram vinte e uma horas e
quarenta e dois minutos. Às vinte e uma horas e cinquenta e dois minutos, o Sr.
Secretário procedeu à terceira chamada, tendo constatado as presenças, em
Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foram aprovados os seguintes
requerimentos, solicitando adiamento a projetos: do vereador Moreira, ao PL
135/17, de sua autoria, por três Sessões e do vereador Prof. Akio, ao PL 119/18,
do Executivo, por cinco Sessões. 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: Roy – assuntos:
Refis, escorpiões e ponto do transporte coletivo; Fátima – assunto:
complementação salarial dos servidores aposentados da Prefeitura Municipal de
Lins; Macalé – assuntos: Dia da Reflexão sobre a Consciência Negra – 20 de
Novembro e eleição da Mesa da Câmara Municipal; e Rogério – assuntos: evento
da Semana da Consciência Negra a ocorrer na Câmara no dia seguinte e sua
visita ao Projeto “Casa do Adolescente”, em São Paulo. Durante a fala do
vereador Rogério, assumiu a presidência o vereador Damião. Feita a quarta
chamada para a deliberação das Indicações, foi constatada a ausência, em
Plenário, do vereador Roy Nelson. Foram encaminhadas as Indicações nºs:
469, 470 e 477 a 489/18. Feita a quinta chamada para a deliberação dos
Requerimentos, foi constatada a presença, em Plenário, de todos os Srs.
Vereadores. Foram aprovados os requerimentos, do vereador Prof. Akio,
solicitando Urgência Simples, aos PL´s 148 e 162/18, ambos do Executivo.
Foram aprovados os Requerimentos nºs: 636 a 649/18, tendo sido
Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 639, 640 e 649/18. Foi lida a
seguinte correspondência enviada à Câmara: P 30/18, da Presidência, enviando
Resumo Financeiro e Balancete da Receita e da Despesa, referente ao mês de
outubro de 2018. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início
ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Baiano do
Buzão, comentou acerca da melhora na entrega de boletos e correspondências,
por parte dos Correios; disse que as casas lotéricas voltaram a receber contas de
qualquer valor, bem como, para pagar as contas telefônicas, precisavam apenas
passar os números das linhas, sem necessidade de boleto; disse que fizeram um
abaixo-assinado e enviaram a alguns Deputados pedindo a melhora dos serviços
dos Correios; e finalizou dissertando sobre os perfis das pessoas para serem
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presidentes da Casa e Prefeito e dizendo que estava analisando em quem votaria
para presidir a Câmara nos próximos dois anos. O segundo orador inscrito,
vereador Ademir, falou sobre o grande número de indicações pedindo
providências no trânsito na cidade, citando alguns locais que apresentavam
problemas; disse que precisavam muito da operação tapa-buracos também; que
aprovaram, na Sessão anterior, vários pedidos de financiamentos, inclusive, para
obras de contenção de águas pluviais; que, infelizmente, o projeto que disciplinava
a arborização urbana foi adiado novamente, para melhorias; que muitas árvores
na cidade tinham que ser podadas, porém o Executivo devia dar condições aos
funcionários do Horto Municipal para que fizessem o trabalho. A terceira e
última oradora inscrita, vereadora Fátima, declinou do uso da palavra. Não
havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção
de Deus, quando eram vinte e duas horas e cinquenta e três minutos. Para
constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 19 de novembro de 2018
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