CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29/04/19
Aos vinte e nove 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 –
vice-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 décima terceira 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”, Marino Bovolenta Júnior – “Dr.
Marino”, Pedro Luiz Ferreira Lima – “Pedrinho”, Reginaldo Martins Marques –
“Macalé”, Rogério Antônio Furtado Barros – “Rogério Barros” e Sebastião Elói
de Souza Filho – “Subtenente Elói”, num total de treze, tendo comparecido
posteriormente os Srs.: Marcelo Moreira da Silva – “Moreira” e Roy Nelson
Pinto – “Roy Nelson”, 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 12ª Sessão Ordinária,
realizada em vinte e dois do corrente que, sem sofrer debate ou retificação, foi
aprovada. Pela Ordem, os vereadores Gustavo e Macalé solicitaram um minuto
de silêncio pelo falecimento dos Srs.: Marcos Alves Angotti Júnior e Laurinda
Conceição Gouveia da Silva, tendo sido atendidos pelo Sr. Presidente. Após, fez
uso da TRIBUNA LIVRE, o Sr. Alvari Ramacini Júnior, guia de Turismo, que
falou sobre os roteiros turísticos desenvolvidos para o Projeto Varandas – Viver
com Arte 2019. Posteriormente, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até
vinte minutos, para cumprimentos e foto com o orador; ouvir o Sr. Gustavo, ali
presente, a respeito de um concurso público realizado na cidade e reunião com os
Srs. Vereadores, quando eram vinte horas e quarenta minutos. Às vinte e uma
horas, 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 vereador Baiano do Buzão, o PLC 20/19,
que acrescenta dispositivos no Código de Posturas, Lei Complementar nº 502, de
28/06/99, no Capítulo III – “Da Higiene das Propriedades e Terrenos”; do vereador
Neto Danzi, os PL´s: 32/19, que dispõe sobre a elaboração e a publicação de relatório
sobre o Orçamento da Criança e do Adolescente, pelo Poder Executivo; e 33/19, que
dispõe sobre a publicação de extratos e avisos no Diário Oficial do Município e nos
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sites oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal conforme especifica e dá outras
providências; e do vereador Rogério Barros, o PL 34/19, que dispõe sobre os assentos
preferenciais nos veículos de transporte coletivo no município de Lins, e o PR 03/19,
que altera dispositivos na Resolução nº 204, de 24/06/91 - Regimento Interno da
Câmara Municipal, na parte que trata do “Expediente” e das “Proposições”. Foram
aprovados os seguintes projetos: do vereador Roy Nelson, o PELO 02/19, em 2º
Turno, contendo duas emendas, tendo votado contrariamente o vereador
Moreira e deixado de votar o vereador Macalé, devido à sua ausência em Plenário;
do Executivo, os PLC´s: 07, 11, 12 e 13/19, bem como os PL´s: 20/19, com uma
emenda e 21/19; e, do vereador Rogério Barros, os PL´s: 24 e 25/19. Foi adiado,
por uma Sessão, a pedido do autor, o PL 23/19, do vereador Neto Danzi. Foram
aprovados os requerimentos dos vereadores Moreira e Roy Nelson, solicitando a
retirada da tramitação em Urgência Simples dos PLC´s: 09 e 18/19, do
Executivo, retornando os projetos à tramitação normal. Durante a solicitação de
adiamento do PL 23/19, pelo vereador Neto Danzi, assumiu a presidência o
vereador Ademir Chiarapa. 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: Roy
Nelson – assuntos: Polícia, loteamento, nomes em ruas e transporte coletivo;
Baiano do Buzão – assuntos: primeira área frutífera de Lins, localizada entre os
Bairros: Leonel Brizola e José Dias dos Santos; Fátima – assunto: conversa com
os moradores da Av. João Bossonaro, acerca de um problema no local; Rogério –
assuntos: visitas a Deputados em Brasília e ao Vice-Governador do Estado em
São Paulo; Neto Danzi - assuntos: dengue e Decreto que o Sr. Prefeito pretendia
emitir nos próximos dias; e Pedrinho – assuntos: seu trabalho, parceria com o
Governador do Estado e com a Presidência da República e agradecimentos.
Durante a fala do vereador Neto Danzi, assumiu a presidência o vereador
Ademir. Feita a terceira chamada para a deliberação dos Requerimentos,
constatou-se as ausências, em Plenário, dos Srs.: Dr. Marino, Fátima e Roy.
Foram aprovados os requerimentos, do vereador Moreira, solicitando Urgência
Simples, aos PLC´s: 08, 14 e 15/19, todos do Executivo. Foram aprovados os
Requerimentos nºs: 395 a 426/19, tendo sido Despachados de Plano os
Requerimentos nºs: 396, 415 e 423 a 425/19. Feita a quarta chamada para o
encaminhamento das Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário, dos Srs.:
Dr. Marino, Fátima e Roy. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 260 a
279/19. Foram lidas as seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara:
da Câmara dos Deputados, informando a liberação de recursos financeiros ao
Município; Ofício do Executivo, enviando cópias dos Decretos nºs 11.698 ao
11.725; e Ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enviando a
decisão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o §
2º, do artigo 39, e o artigo 69, da Lei nº 4.987, de 17/09/07, que “implanta o
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Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Solidário, Econômico, Turístico
e Tecnológico de Lins”. Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu
início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador
Ademir, agradeceu o atendimento recebido referente à melhoria no asfalto dos
Bairros Lins V e VI; citou que foi iniciado o recapeamento no Jardim União,
solicitando que fosse limpo, ainda, o córrego, bem como o mato existente no local;
disse que o projeto do Anel Viário era excelente para o escoamento da produção
agrícola e que a infraestrutura, a logística e o transporte eram um problema
nacional; teceu comentários sobre o Culto em Ação de Graças realizado no último
sábado, na Casa da Cultura, com a presença do cantor Fernandinho, salientando
que foram momentos de muita oração e bênçãos para o Município e sua
população. O segundo e último orador inscrito, vereador Damião, disse que o
Culto em Ação de Graças pelo 99º aniversário do Município foi um grande
evento, realizado em parceria entre o Sr. Prefeito e o Conselho de Pastores de
Lins, agradecendo aos envolvidos; que solicitou ao Sr. Akio Matsuura que
atendesse aos seus pedidos para limpar algumas áreas na cidade, como defronte ao
Supermercado Esperança e a rotatória próxima ao campo do Residencial Ulysses
Guimarães; agradeceu o asfaltamento de uma rua no Conjunto Habitacional
Teisuke Kumassaka, dizendo que faltavam apenas duas quadras para terminar a
cobertura asfáltica no Bairro, tendo dito o Sr. Prefeito que o atenderia. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus,
quando eram vinte e três horas e dez minutos. Para constar, foi lavrada a presente
Ata.
C.M. de Lins, 29 de abril de 2019

Neto Danzi
Presidente
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