CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25/03/19
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às vinte
horas, sob a presidência dos Srs.: José Roberto Danzi – presidente e Ademir
Chiarapa – vice-presidente, tendo como Secretários os Srs.: Luiz Gustavo Jordani
Paltanin – 1º secretário e Sebastião Elói de Souza Filho – 2º secretário, realizouse, no Edifício “José Antunes da Silveira”, a oitava 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, 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”, Kooshi Nakai - Prof.
Nakai, Luiz Gustavo Jordani Paltanin – “Gustavo Jordani”, Marino Bovolenta
Júnior – “Dr. Marino”, Pedro Luiz Ferreira Lima – “Pedrinho”, Reginaldo
Martins Marques – “Macalé”, Roy Nelson Pinto – “Roy Nelson” e Sebastião
Elói de Souza Filho – “Subtenente Elói”, num total de doze, tendo comparecido
posteriormente os Srs.: Aparecida de Fátima Domingues Ottenio – “Fátima
Domingues”, Marcelo Moreira da Silva – “Moreira” e Rogério Antônio Furtado
Barros – “Rogério Barros”, perfazendo um total de quinze. 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 7ª Sessão Ordinária,
realizada em dezoito do corrente que, sem sofrer debate ou retificação, foi
aprovada e, após, comunicou à Casa, que estava inscrito para fazer uso da
TRIBUNA LIVRE, o Sr. Dr. Pilton Félix Pereira, médico, o qual não havia
comparecido. Posteriormente, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até
trinta minutos, para reunião com os Srs. Vereadores, para tratar sobre Sessões
Solenes, quando eram vinte horas e quatro minutos. Às vinte horas e trinta
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: PELO 02/19, do vereador Roy Nelson, que
acrescenta dispositivo na Lei Orgânica do Município, na parte que trata “Do
Orçamento”; PLC 07/19, do Executivo, que extingue vagas, que especifica, de Oficial
Administrativo e Educador Social, conforme tabela de cargos efetivos (Anexo I), da
Lei Complementar nº 1.592, de 29/03/18; do vereador Rogério Barros: PL 15/19, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as placas de atendimento prioritário incluir o
símbolo mundial do Transtorno do Espectro Autista; PL 16/19, que declara de
utilidade pública o “Núcleo de Apoio à Vida de Lins – NAVILINS”; e PL 17/19, que
denomina "Dirce Maria Amorim Borelli Muniz" a Rua 16, do Loteamento
Residencial Parque das Flores; PDL 03/19, do vereador Baiano do Buzão, que
concede o Título de “Cidadão Linense” ao Ilustríssimo Senhor Wagner Oliveira
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Saoncella; e PDL 04/19, da Mesa Administrativa, que concede Medalhas do Mérito
“21 de Abril” às personalidades que especifica, em comemoração aos 99 anos de
Emancipação Político-Administrativa do município de Lins. Foram aprovados os
seguintes requerimentos, solicitando Urgência Especial: do vereador Baiano do
Buzão, ao PDL 03/19, de sua autoria; e da vereadora Fátima, ao PDL 04/19, de
autoria da Mesa Administrativa. Foram aprovados os seguintes projetos: PL
13/19, do Executivo; PL 82/18, do vereador Moreira; PDL 03/19, do vereador
Baiano do Buzão; e PDL 04/19, da Mesa Administrativa. Durante a discussão do
PL 13/19, o vereador Moreira solicitou a suspensão dos trabalhos, por até quinze
minutos, para falarem com a Secretária Municipal responsável pela pasta, para
fornecer explicações sobre a propositura, tendo sido atendido pelo Sr. Presidente,
quando eram vinte e uma horas e cinquenta e três minutos. Às vinte e duas horas
e sete minutos, o Sr. Secretário procedeu à terceira chamada, tendo constatado as
presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foram adiados, a pedido do
vereador Moreira, os seguintes projetos: PLC’s 04 e 05/19, do Executivo, por
três Sessões; e PL 135/17, de sua autoria, por quatro Sessões, tendo este último
pedido de adiamento recebido os votos contrários dos Srs.: Ademir, Fátima,
Gustavo, Dr. Leão, Dr. Marino e Subtenente Elói. Foi retirado, a pedido do
autor, o PR 18/18, do vereador Moreira, sendo arquivado. A vereadora Fátima
solicitou que fosse constado em Ata que, caso o projeto fosse à votação, seu voto
seria contrário. 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: Praça Jonas
Prudêncio; Baiano do Buzão – assuntos: Cemitério São João Baptista, mato alto
nas ruas da cidade, praça frutífera, Av. da Saudade e CPFL; Rogério – assunto:
Praça Jonas Prudêncio; Fátima – assunto: solicitação da documentação da ABBC
e criadouro de dengue no calçadão municipal; Gustavo – assunto: cemitérios,
matéria veiculada no Jornal Debate que destaca a paralização de obras municipais
e IPTU 2019; Ademir – assuntos: CPFL, calçadão, lixeiras e Praça Jonas
Prudêncio; Pedrinho – assuntos: CPFL, Praças e visita do deputado Vinícius de
Carvalho a Lins, na próxima sexta-feira; Moreira – assuntos: Delegacia de
Investigações Gerais – DIG, buracos e cemitérios; Neto Danzi – assuntos:
Sessão Solene, Projeto do Banco de Ideias Legislativas e viagem feita à Marília; e
Damião – assuntos: serviço executado em atendimento a seu pedido, cemitérios,
limpeza pública, Audiência Pública no próximo dia vinte e sete, calçadão e
Requerimento de Informação da Vereadora sobre uma empresa que prestava
serviços para uma entidade da cidade. Durante a fala do vereador Neto Danzi,
assumiu a presidência o vereador Ademir. Feita a quarta chamada para a
deliberação dos Requerimentos, constatou-se as ausências, em Plenário, dos Srs.:
Dr. Marino e Roy Nelson. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 224 a
264/19, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 224 a 226,
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228, 244 a 246, 263 e 264/19. Feita a quinta chamada para a deliberação das
Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário, dos Srs.: Dr. Marino e Roy
Nelson. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 160 a 182/19. Foram lidas as
seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Ofício do Executivo,
enviando cópias dos Decretos nºs 11.691 ao 11.697; e P 07/19, da Presidência,
enviando Resumo Financeiro e Balancete da Receita e da Despesa, referente ao mês de
fevereiro de 2019. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início
ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro, segundo e terceiro oradores
inscritos, vereadores: Baiano do Buzão, Moreira e Ademir, declinaram do uso
da palavra. O quarto orador inscrito, vereador Damião, respondeu a um
questionamento do vereador Pedrinho, comunicando que o Executivo enviou à
Casa os processos originais de prestação de contas da ABBC, empresa que geria a
Santa Casa de Lins, com aproximadamente vinte mil folhas, as quais seriam
digitalizadas pela Secretaria da Câmara, sem custo ao Executivo e ao Legislativo;
agradeceu o convite feito para a palestra a ser proferida pelo deputado federal
Vinícius de Carvalho no Município, salientando que faria o possível para
comparecer; disse que deveriam fazer cobranças, pois ele foi bem votado em Lins e
que tinham que ir a campo pedir verbas para o Município aos Deputados
Federais, pois vários receberam votos na cidade. O quinto e último orador
inscrito, vereador Macalé, encontrava-se ausente do Plenário. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente convidou a todos para comparecerem na Casa,
na próxima quarta-feira, às dezenove horas e trinta minutos, por ocasião da
realização da Audiência Pública, para discussão do projeto de criação da Guarda
Civil Municipal e, após, encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando
eram trinta minutos do dia seguinte, vinte e seis. Para constar, foi lavrada a
presente Ata.
C.M. de Lins, 26 de março de 2019

Neto Danzi
Presidente
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Vice-Presidente
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