CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15/04/19
Aos quinze dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, às vinte horas, sob a
presidência dos Srs.: José Roberto Danzi – presidente e Ademir Chiarapa – vicepresidente, 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 décima primeira 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 Luiz Bittencourt Leão – “Dr.
Leão”, 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 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 10ª Sessão
Ordinária, realizada em oito do corrente que, sem sofrer debate ou retificação, foi
aprovada por unanimidade. Fez uso da TRIBUNA LIVRE, o Sr. Dr. Maurício
Longo Galhardo, médico Pneumologista, que falou sobre os dados da Tuberculose
no Município e o atendimento no Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA
de Lins. Posteriormente, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até quinze
minutos, para cumprimentos e foto com o orador, quando eram vinte horas e
quarenta minutos. Às vinte horas e cinquenta e cinco 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, do Executivo: PLC 09/19, que dispõe sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente no município de Lins e dá outras
providências e revoga a Lei Complementar nº 1.089, de 02/09/08 e as Leis nºs:
4.866, de 30/03/06; 5.991, de 12/06/14; 6.178, de 15/05/15; e 6.221, de 01/09/15;
PLC 10/19, que acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 488, de
11/03/99, que “dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano no município de Lins
e dá outras providências”; PLC 11/19, que autoriza o Executivo a receber em
doação, parte de um imóvel rural situado no município de Lins, destinado à
implantação do Anel Viário – (Sítio Santa Terezinha – Matrícula nº 39.574);
PLC 12/19, que autoriza o Executivo a receber em doação, parte de um imóvel

1

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
rural situado no município de Lins, destinado à implantação do Anel Viário –
(Fazenda São José – Parte “B” – Matrícula nº 3.928); PLC 13/19, que autoriza o
Executivo a receber em doação, parte de um imóvel rural situado no município de
Lins, destinado à implantação do Anel Viário – (Fazenda São José – Matrícula nº
39.575); PLC 14/19, que autoriza o Executivo a receber em doação, parte de um
imóvel rural situado no município de Lins, destinado à implantação do Anel
Viário – (Fazenda Ribeirão – Matrícula nº 42.598); PLC 15/19, que autoriza o
Executivo a receber em doação, parte de um imóvel rural situado no município de
Lins, destinado à implantação do Anel Viário – (Fazenda Boa Vista – Gleba 5 –
Matrícula nº 23.217); PLC 16/19, que concede reposição salarial nos
vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, incluindo os inativos; PLC
17/19, que reajusta os benefícios de aposentadorias e pensões concedidos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do município de Lins – Linsprev e dá
outras providências; PL 26/19, que abre crédito adicional suplementar no valor
de R$ 5.657.500,00, destinado à adequação nas dotações de Pessoal Civil,
Obrigações Patronais e Encargos Sociais; e PL 27/19, que altera o valor do valealimentação dos Servidores Públicos Municipais – Lei nº 5.797, de 24/04/13.
Foram aprovados os seguintes requerimentos, solicitando Urgência Especial a
projetos do Executivo: do vereador Moreira, ao PLC 06/19 e ao PL 18/19; e do
vereador Subtenente Elói, ao PL 19/19. Foi rejeitado o requerimento do vereador
Moreira, solicitando Urgência Especial ao PL 26/19, com os votos favoráveis
dos Srs.: Baiano do Buzão, Damião, Macalé, Moreira, Pedrinho, Prof. Nakai,
Rogério e Roy, num total de oito e contrários dos Srs.: Ademir, Dr. Leão, Dr.
Marino, Fátima, Gustavo, Neto Danzi e Subtenente Elói, num total de sete.
Foram aprovados os seguintes projetos: do vereador Roy Nelson, o PELO
02/19, em 1º Turno, com duas emendas (ausentes nas votações, os seguintes
vereadores: no projeto: Moreira; na Emenda nº 01: Macalé, Moreira e Pedrinho e,
na Emenda nº 02: Moreira e Pedrinho; do Executivo: PLC 06/19 e PL´s: 18 e
19/19; e, do vereador Rogério Barros, o PL 17/19. Foram adiados, os seguintes
projetos: PLC´s: 04 e 05/19, do Executivo, a pedido do vereador Moreira, por
cinco Sessões e PL´s: 15 e 16/19, do vereador Rogério Barros, a seu pedido, por
cinco e quatro Sessões, respectivamente. Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o
Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Em seguida, fizeram uso da palavra,
de acordo com o artigo 115, do Regimento Interno, os seguintes vereadores:
Macalé – assunto: conquistas dele e do vereador Roy Nelson para a cidade;
Gustavo – assuntos: ciclovia da Av. José da Conceição; mudanças que
ocorreriam de alguns setores do Executivo atualmente localizados no antigo Paço
Municipal; ABBC; agência da Receita Federal em Lins e matéria veiculada em um
jornal da cidade sobre a rejeição do projeto de criação da Guarda Civil Municipal;
Pedrinho – assuntos: CPFL e projeto da Guarda Civil Municipal; e Moreira –
assuntos: herói linense; Poupatempo Municipal; pista de cooper; operação tapa-
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buracos no Bairro Lins V e lançamento da Expolins 2019. Durante a fala dos
Vereadores, o Sr. Presidente ausentou-se brevemente do Plenário, tendo sido
substituído pelo vereador Ademir. Feita a terceira chamada para a deliberação das
Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário, dos Srs.: Dr. Leão e Roy
Nelson. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 200 a 204, 207 a 211 e 214 a
235/19. Feita a quarta chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatouse as ausências, em Plenário, dos Srs.: Dr. Leão e Roy Nelson. Foram aprovados
os seguintes requerimentos, solicitando Urgência Simples, a projetos do
Executivo: do vereador Moreira, aos PLC´s: 16 e 17/19 e aos PL´s: 26 e 27/19; do
vereador Ademir, ao PL 22/19 e, do vereador Rogério, ao PLC 10/19. Foram
aprovados os Requerimentos nºs: 304 a 312, 323 a 328, 334 a 337 e 340 a
364/19, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 340 a 346/19.
Foram lidas as seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Ofício
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enviando a decisão que julgou
procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a Lei Complementar nº
1.592, de 29/03/18, a respeito dos cargos comissionados e P 11/19, do Executivo,
enviando Balancete Orçamentário e Financeiro, referente ao mês de março de
2019. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Baiano do
Buzão, citou pedidos de lombadas que fez havia quase um ano, sem atendimento;
informou que o semáforo da Av. São Paulo, destruído em um acidente, voltaria a
funcionar em breve; disse que pediam verbas aos Deputados, mas não tinham o
poder de recebe-las em mãos; que elas eram destinadas ao Município, explicando
os trâmites para sua liberação; agradeceu as trocas de postes feitas pela CPFL, a
seu pedido; citou o nome de algumas pessoas que o ajudavam, enviando-lhes
abraços; e finalizou dizendo que fez pedidos à deputada Janaina Paschoal e depois
diria se foi atendido ou não. O segundo orador inscrito, vereador Ademir, disse
que recebeu a resposta de um requerimento feito à Secretaria Municipal de Saúde
sobre o prédio que seria da UPA e estava abandonado, explicando como seria
utilizado; mostrou a foto de um bueiro que foi consertado na esquina das Ruas:
Rangel Pestana e João Teodoro; mencionou a resposta que obteve do Executivo
sobre seus questionamentos na questão dos buracos e bueiros e outros; disse que o
responsável pela malha viária era o Executivo e, em caso de acidente ou quebra de
veículos por ocasião de buracos nas ruas ou outras falhas, o prejudicado poderia
entrar com ação na Justiça solicitando o ressarcimento dos cofres públicos;
esclareceu que não eram contrários à criação da Guarda Civil Municipal, apenas
o projeto não estava adequado para votação e, caso viesse outro correto, o
aprovariam. O terceiro e último orador inscrito, vereador Neto Danzi, declinou
do uso da palavra e comunicou que haveria, na próxima quinta-feira, às vinte
horas, Sessão Solene, para entrega das Medalhas do Mérito 21 de Abril, em
comemoração ao 99º aniversário do Município, convidando a todos para

3

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
comparecer e, nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos, sob a proteção
de Deus, quando eram vinte e três horas e quarenta e oito minutos. Para constar,
foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 15 de abril de 2019

Neto Danzi
Presidente

Ademir Chiarapa
Vice-Presidente

Gustavo Jordani
1º Secretário
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2º Secretário
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