CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 06/03/19
Aos seis dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às vinte horas, sob a
presidência do Sr. José Roberto Danzi – presidente, tendo como Secretários os Srs.:
Luiz Gustavo Jordani Paltanin – 1º secretário e Sebastião Elói de Souza Filho – 2º
secretário, realizou-se, no Edifício “José Antunes da Silveira”, a quinta Sessão
Ordinária, do terceiro 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, Aparecida de Fátima
Domingues Ottenio – “Fátima Domingues”, Damião Franco de Souza – “Damião de
Souza”, José Aparecido Floro Filho – “Baiano do Buzão”, José Roberto Danzi – “Neto
Danzi”, Kooshi Nakai - Prof. Nakai, Luiz Gustavo Jordani Paltanin – “Gustavo
Jordani”, Marcelo Moreira da Silva – “Moreira”, Marino Bovolenta Júnior – “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. Deixou de comparecer o Sr. José Luiz Bittencourt Leão – “Dr. Leão”.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou, sob a proteção de Deus,
instalada a Sessão e, em seguida, colocou à apreciação do Plenário, a Ata da 4ª Sessão
Ordinária, realizada em vinte e cinco de fevereiro, que, sem sofrer debate ou
retificação, foi aprovada. Pela Ordem o vereador Moreira solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento de sua avó materna, Sra. Ernesta Florido, tendo sido
atendido pelo Sr. Presidente que, após, deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e
encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes projetos, do Executivo: PLC
04/19, que autoriza o Executivo a receber, em doação, terreno localizado no município
de Lins, designado como Área de Comércio 01, situado no Residencial Ulysses
Guimarães; PLC 05/19, que autoriza o Executivo a receber, em doação, terreno
localizado no município de Lins, designado como Área de Comércio 02, situado no
Residencial Ulysses Guimarães; e PL 13/19, que abre crédito adicional especial no
valor de R$ 52.875,66, destinado à execução do Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial – ampliação de metas no Condomínio Residencial Governador Franco
Montoro, no presente exercício. Foi aprovado o PLC 03/19, do Executivo. O PL
176/18, do vereador Dr. Leão, foi retirado da pauta da Ordem do Dia, devido à
ausência do autor, retornando na próxima Sessão. Foi retirado, a pedido do autor e
arquivado, o PL 09/19, do Executivo. Foi adiado, a pedido do autor, por três
Sessões, o PL 82/18, do vereador Moreira. 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: Baiano do Buzão –
assuntos: GEPOE, governador João Dória, Sr. Márcio França, segurança nas escolas
e casas populares; Moreira – assuntos: parada de ônibus, Audiência Pública sobre as
Metas Fiscais do Executivo e Av. da Saudade; Gustavo – assunto: resposta a um
requerimento que fez à empresa de transporte coletivo Brambilla; Rogério – assunto:
requerimento de sua autoria referente a uma propositura do deputado estadual Luiz
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Gonzaga Vieira, sobre a criação da Central de Atendimento ao Surdo – CAS; e
Ademir – assuntos: Jardim São Roque e operação tapa-buracos na Rua Dr. Konda.
Feita a segunda chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se as
ausências, em Plenário, dos vereadores: Dr. Leão, Fátima e Pedrinho. Foram
aprovados os Requerimentos nºs 132, 152 a 158, 167 e 171 a 175/19. Feita a
terceira chamada para a deliberação das Indicações, constatou-se as ausências, em
Plenário, dos vereadores: Dr. Leão, Fátima e Pedrinho. Foram encaminhadas as
Indicações nºs: 119 a 122 e 124 a 126/19. Foram lidas as seguintes
CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Petição do vereador Dr. Leão,
justificando sua ausência durante a 1ª Sessão Solene, a ocorrer no dia oito do
corrente; Ofício do Executivo, enviando cópias dos Decretos nºs: 11.656 ao 11.669;
Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, enviando a sentença do
processo TC-093/001/10, que julgou irregular o Contrato da Prefeitura com a
empresa Leão e Leão Ltda., para serviços essenciais de saneamento ambiental, na
gestão Casadei; e P 05/19, da Comissão de Finanças e Orçamento – Audiência
Pública – Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre de 2018.
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 e último orador inscrito, vereador Damião, falou sobre a
necessidade de tapa-buracos, asfalto e recapeamento; citou como exemplos um trecho
no Residencial Fortaleza e outro atrás do prédio da Cardil, bem como, ainda, no
Parque dos Trabalhadores, onde uma transportadora estava com dificuldades para
retirar os caminhões do galpão, devido à péssima condição da rua; mostrou fotos de
um dos veículos caído em um buraco na terra, cujo conserto ficou em oitocentos e
cinquenta reais; disse que o empresário estava crescendo e precisava, inclusive, de
uma área maior, que pagava altos impostos e merecia melhores condições para
trabalhar; que fazia mais de um ano que estava pedindo o asfaltamento do local; que o
proprietário estava aguardando alguma licitação de doação de área na Rodovia
Marechal Rondon para realizar investimentos e gerar vários empregos; e finalizou
solicitando aos nobres Edis que buscassem recursos para investimento no Jardim
União, que estava abandonado. O Sr. Presidente informou que, na próxima sextafeira, haveria a Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, às
vinte horas, convidando a todos para comparecer e, nada mais havendo a tratar,
encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e uma horas e
quinze minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 06 de março de 2019
Neto Danzi
Presidente
Gustavo Jordani
1º Secretário

Subtenente Elói
2º Secretário
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