CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22/04/19
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, às vinte horas,
sob a presidência do Srs.: José Roberto Danzi – presidente e Luiz Gustavo Jordani
Paltanin – 1º secretário, tendo como Secretários os Srs.: Luiz Gustavo Jordani
Paltanin – 1º secretário, Sebastião Elói de Souza Filho – 2º secretário e Marino
Bovolenta Júnior – 1º suplente, realizou-se no Edifício “José Antunes da
Silveira”, a décima segunda 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 Roberto Danzi – “Neto Danzi”,
Kooshi Nakai – “Profº 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 treze. Deixou de comparecer o Sr. José Luiz Bittencourt Leão
– “Dr. Leão”. Compareceu, posteriormente, a Sra. Aparecida de Fátima
Domingues Ottenio – “Fátima Domingues”, perfazendo um total de quatorze
Vereadores. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou, sob a
proteção de Deus, instalada a Sessão e, em seguida, solicitou um minuto de
silêncio pelo falecimento da Sra. Sebastiana Benedita Florentino, a pedido do
vereador Rogério Barros. Logo após, o Sr. Presidente colocou à apreciação do
Plenário, as Atas da décima primeira Sessão Ordinária e da segunda Sessão
Solene, realizadas em quinze e dezoito do corrente, respectivamente, que, sem
sofrerem debate ou retificação, foram aprovadas por unanimidade. Fez uso da
TRIBUNA LIVRE, a Sra. Mariana Batelochi Sioni Rozeno, que falou sobre a
“Campanha de Vacinação Influenza – 2019”. Em seguida, o Sr. Presidente
suspendeu os trabalhos, por até cinco minutos, para cumprimentos à oradora,
quando eram vinte horas e trinta e três minutos. Às vinte horas e trinta e oito
minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constatado a
ausência, em Plenário, do vereador Dr. Leão. Logo após, o Sr. Presidente deu
início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões
Permanentes, os seguintes projetos, todos do Executivo: PLC 18/19, que demarca
o perímetro urbano do Município, compreendendo a zona urbana e de expansão
urbana e revoga as Leis Complementares nºs: 223, de 01/09/94; 601, de 29/08/01;
705, de 19/03/03; 1.431, de 12/02/15; 1.459, de 12/08/15 e 1.499, de 26/02/16;
PLC 19/19, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 1.609,
de 25/06/18, que “dispõe sobre o Plano Diretor Urbanístico do município de
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Lins”; PL 28/19, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2020 e dá outras providências; PL 29/19, que abre crédito adicional especial no
valor de R$ 189.878,63, destinado à execução de 4.596,82 m² de recapeamento
asfáltico em CBUQ (3cm), nas Ruas: Alagoas e Fernão Dias; PL 30/19, que
autoriza o Executivo a firmar Termo de Colaboração e Termos Aditivos com a
Comunidade Educacional para o Trabalho, com recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; e PL 31/19, que
abre crédito adicional especial no valor de R$ 1.052.400,00, destinado à
construção de Unidade de Saúde da Família e do Caps II - Centro de Atenção
Psicossocial II. Foi aprovado o PDL 05/19, da Comissão de Finanças e
Orçamento, com os votos contrários dos vereadores: Dr. Marino, Fátima
Domingues e Gustavo Jordani; e com uma abstenção, do vereador Rogério Barros.
Foi aprovado o requerimento solicitando Inversão de Pauta, para o PL 26/19,
do Executivo, figurar em segundo lugar. Logo após, o Sr. Presidente suspendeu
os trabalhos, por até trinta minutos, para uma conversa com alguns funcionários
do Executivo, bem como com o representante do Observatório Social de Lins,
presentes na Galeria, quando eram vinte horas e cinquenta minutos. Às vinte e
uma horas e vinte minutos, o Sr. Secretário procedeu à terceira chamada, tendo
constatado a ausência, em Plenário, do vereador Dr. Leão. Foram aprovados os
seguintes projetos, do Executivo: PL´s 22, 26, sendo este com os votos contrários
dos vereadores: Dr. Marino, Fátima Domingues e Gustavo Jordani, e 27/19; e
PLC´s 10, 16, sendo este com duas emendas, e 17/19; e dos vereadores: Neto
Danzi e Ademir Chiarapa: PR 02/19. Foram retirados, os PL´s 135 e 144/17, do
vereador Moreira, a pedido do autor, sendo arquivados. Durante a discussão e
votação do PR 02/19, encontravam-se na Presidência, o vereador Gustavo
Jordani, na primeira Secretaria, o vereador Subtenente Elói e na segunda
Secretaria, o vereador Dr. Marino, devido às suspeições dos vereadores: Neto
Danzi e Ademir Chiarapa, de acordo com o § 1º do artigo 25, do Regimento
Interno. Em seguida, Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Fizeram uso
da palavra, de acordo com o artigo 115, do Regimento Interno, os seguintes
vereadores, Fátima Domingues – assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade
de uma Lei de 18/10/2017; Rogério Barros – assuntos: falecimento da Dona
Sebastiana; e fala da vereadora Fátima Domingues; e Roy Nelson – assuntos:
bancos; falecimento de um amigo; termelétrica; e Rua José Caetano de Lima. Feita
a quarta chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se a ausência,
em Plenário, do vereador Dr. Leão. Foram aprovados os seguintes
requerimentos solicitando Urgência Simples aos: PLC´s 09 e 11 ao 13/19, e
PL´s 20 e 21/19, a pedido do vereador Moreira; e PLC 18/19, a pedido do
vereador Roy Nelson, sendo todos do Executivo. Foram aprovados os
Requerimentos nºs 365 ao 391/19, sendo os de nºs 365, 366, 368, 370, 379 e
387 ao 391/19, despachados de plano. Feita a quinta chamada para a
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deliberação das Indicações, constatou-se a ausência, em Plenário, do vereador Dr.
Leão. Foram encaminhadas as Indicações nºs 236 à 259/19. Foi lida a seguinte
correspondência encaminhada à Câmara: P 12/19, da Presidência, enviando
Resumo Financeiro e Balancete da Receita e da Despesa, 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, parabenizou aos Vereadores presentes na Sessão até aquele momento,
citando-os nominalmente; falou sobre a solicitação de verbas pelos Vereadores;
comentou sobre uma viagem que faria ao Gabinete da deputada Estadual Janaina
Paschoal; e finalizou tecendo comentários sobre o atendimento da Santa Casa. O
segundo orador inscrito, vereador Macalé, não estava presente naquele momento.
O terceiro orador inscrito, vereador Gustavo Jordani, declinou do uso da
palavra. O quarto e último orador inscrito, vereador Damião de Souza, também
não estava presente naquele momento. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e
três horas e vinte e cinco minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 22 de abril de 2019
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