CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 03/12/18
Aos três dias do mês de dezembro 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 nona 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”, Rogério Antônio Furtado
Barros - "Rogério Barros", Roy Nelson Pinto – “Roy Nelson” e Sebastião Elói de
Souza Filho - "Subtenente Elói", num total de quatorze, tendo comparecido
posteriormente o Sr. Reginaldo Martins Marques – “Macalé”, 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 Sr. Ary Lopes de Oliveira, mais conhecido como “Ary Barbeiro” e, a
seguir, colocou à apreciação do Plenário, a Ata da trigésima oitava Sessão Ordinária,
realizada em vinte e nove de novembro que, sem sofrer debate ou retificação, foi
aprovada. Após, o Sr. Presidente comunicou à Casa que estava inscrito para fazer
uso da TRIBUNA LIVRE, o Sr. Carlos Eduardo Auchewski Xisto, diretor de
Engenharia da empresa Triunfo Transbrasiliana, porém foi informado que não seria
possível o seu comparecimento e, em seguida, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos
por até dez minutos para que a Assessoria da Casa conversasse com os Srs.
Vereadores a respeito da confraternização de final de ano, quando eram vinte horas e
oito minutos. Às vinte horas e dezesseis 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 166/18, do
vereador Rogério Barros, que institui, no âmbito do município de Lins, o “Dia do
Rotaract Club”; e o PL 167/18, do Executivo, que autoriza o Executivo a firmar
Termo de Colaboração e Termos Aditivos com Organizações da Sociedade Civil de
Lins e região para desenvolver programas, projetos e serviços relacionados à
Assistência Social e dá outras providências. Foi rejeitado o P 29/18, do Executivo,
tendo o Sr. Presidente comunicado à Casa que seria enviado novo autógrafo ao
Executivo, para sanção e promulgação do projeto, em quarenta e oito horas. Foi
aprovado o requerimento do vereador Baiano do Buzão solicitando adiamento, por
cinco Sessões, ao PL 135/18, de sua autoria. 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: Dr. Marino – assunto:
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ambulância conseguida por ele para o Município; Rogério – assunto: AMOL –
Associação dos Moradores de Lins; Fátima – assuntos: Bairro Cinquentenário,
Jardim Bandeirantes, obras do Calçadão e Ponte da Rua Osvaldo Cruz; Pedrinho –
assuntos: conquistas e Iamspe; Roy – assuntos: McDonald´s, Iamspe e Zona Azul;
Ademir – assuntos: rua do Jardim São Roque, árvores e cupins nas árvores. Durante
a fala do vereador Rogério, assumiu a presidência o vereador Damião. Feita a terceira
chamada para a deliberação dos Requerimentos, foram constatadas as ausências, em
Plenário, dos Srs.: Fátima e Macalé. Foram aprovados os seguintes requerimentos,
solicitando Urgência Simples: vereador Rogério Barros, ao PL 166/18, de sua
autoria; vereador Prof. Akio, aos PL’s: 147 e 167/18, ambos do Executivo; e vereador
Dr. Leão, ao PR 16/18, de sua autoria. Foram aprovados os Requerimentos nºs:
671 a 680 e 684 a 689/18, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos
nºs: 671, 672, 674, 675 e 684 a 688/18. Feita a terceira chamada para a deliberação
das Indicações, foram constatadas as ausências, em Plenário, dos Srs.: Fátima e
Macalé. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 509 a 516/18. Foram lidas
correspondências enviadas à Casa, da Câmara dos Deputados e da Caixa
Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros ao Município.
Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO
EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Ademir, declinou do uso da
palavra. O segundo orador inscrito, vereador Baiano do Buzão, pediu que fossem
divulgados os locais de venda dos cartões de Zona Azul, pois não tinha conhecimento
que eram vendidos em lojas; comentou sobre a aplicação de multas dentro da cidade,
fato que também deveria ser divulgado, porque muitas pessoas utilizava a habilitação
para trabalhar e sustentar suas famílias; disse que o valor da multa por falta do cartão
de Zona Azul ou por um pequeno atraso para retirar o carro, bem como as mudanças
de faixa nas ruas era absurdo, bem como a pontuação na Carteira; e disse que para
administrar uma cidade a pessoa precisava ser honesta e fazer as coisas corretamente.
O terceiro e último orador inscrito, vereador Moreira, declinou do uso da palavra.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção de
Deus, quando eram vinte e uma horas e cinquenta e três minutos. Para constar, foi
lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 03 de dezembro de 2018
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