CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 20/05/19
Aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, às vinte horas, sob a
presidência do 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 sexta 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 – “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 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 décima quinta
Sessão Ordinária, realizada em treze do corrente, que, sem sofrer debate ou
retificação, foi aprovada por unanimidade. Fez uso da TRIBUNA LIVRE, a
Sra. Elair Porto Dourado, que falou sobre o tema: “Autismo: conhecer para
aprender”. Logo após, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até quinze
minutos, para cumprimentos à oradora e para conversas: com o Sr. Edson
Gabriel, presidente do CMDCA, e com agentes comunitários de saúde, presentes
na Galeria, quando eram vinte horas e vinte e cinco minutos. Às vinte horas e
quarenta 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 22/19, que
altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 1.592, de 29/03/18 e dá
outras providências; e PL 44/19, que autoriza o Executivo a firmar Termo de
Colaboração e Termos Aditivos com Organizações da Sociedade Civil de Lins para
desenvolver Programas, Projetos e Serviços com recursos da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer e dá outras providências; do vereador Moreira: PL 43/19, que
denomina Francisco Assis de Almeida – “Chiquinho de Almeida” o campo de
futebol do Centro Social Urbano Mercedes da Silva Tavares – CSU; dos
vereadores Pedrinho e Moreira: PL 45/19, que autoriza o Executivo a criar o
Cemitério e o Crematório de animais domésticos de pequeno e médio porte no
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Município; e do vereador Damião de Souza: PL 46/19, que institui, no município
de Lins, o “Dia do Mesário da Justiça Eleitoral”. Foram aprovados o PLC
09/19, com 32 emendas, e o PLC 21/19, ambos do Executivo, tendo o PLC 09/19
recebido os votos contrários, do vereador Baiano do Buzão, ao projeto e às
Emendas nºs 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28, 29 e 30; e votos favoráveis, dos vereadores: Damião de Souza e Subtenente
Elói, ao Parecer Contrário à Emenda nº 31, bem como votos contrários à citada
Emenda. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até cinco
minutos, para cumprimentos à família mencionada no PLC 21/09, presentes na
Galeria, quando eram vinte e duas horas e vinte e cinco minutos. Às vinte e duas
horas e trinta minutos, o Sr. Secretário procedeu à terceira chamada, tendo
constatado as presenças, em Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Dando
continuidade à Pauta da noite, foram aprovados os PL´s 31, 37, 38, 41 e 42/19,
todos do Executivo. Foi aprovado o requerimento solicitando Inversão de
Pauta, para o PL 15/19, do vereador Rogério Barros, figurar em oitavo lugar.
Foram aprovados os seguintes Projetos, do vereador Rogério Barros: PL 15/19 e
PR 03/19; e do vereador Neto Danzi: PL 33/19, com uma emenda. Foram
adiados os PLC´s 04 e 05/19, ambos do Executivo, por quatro Sessões, a
pedido do vereador Moreira. Durante a votação do PL 33/19 e PR 03/19, bem
como o adiamento dos PLC´s 04 e 05/19, encontrava-se ausente o vereador
Pedrinho. Durante a discussão e votação do PL 33/19, encontrava-se na
Presidência o vereador Ademir Chiarapa, devido à suspeição do vereador Neto
Danzi, de acordo com o § 1º do artigo 25, do Regimento Interno. Logo após, o Sr.
Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Feita a quarta chamada para a
deliberação das Indicações, constatou-se a ausência, em Plenário, do vereador
Pedrinho. Foram encaminhadas as Indicações nºs 318, 319, 324 e 325/19.
Feita a quinta chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se a
ausência, em Plenário, do vereador Pedrinho. Foram aprovados os seguintes
requerimentos solicitando Urgência Simples aos: PL´s 29/19, do Executivo, e
40/19, do vereador Moreira, ambos a pedido do vereador Moreira. Foram
aprovados os Requerimentos nºs 478 ao 485 e 490 ao 494/19, sendo os de nºs
479 ao 484/19, despachados de plano. Foram lidas as seguintes
correspondências encaminhadas à Câmara: Petições dos vereadores Fátima
Domingues e Moreira, justificando suas ausências durante a 3ª Sessão Solene;
Ofício do Executivo, enviando cópias dos Decretos nºs 11.726 ao 11.744; P
13/19, do Executivo, enviando Balancete Orçamentário e Financeiro, referente
ao mês de abril de 2019; e P 14/19, da Presidência, enviando Resumo
Financeiro e Balancete da Receita e da Despesa, referente ao mês de abril de 2019.
Terminada a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO
EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito, vereador Ademir Chiarapa,
solicitou a projeção, em Plenário, de um vídeo pedindo a limpeza de uma área, na
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entrada da Estação N.O.B; fez comentários a respeito do vídeo apresentado; e
finalizou falando sobre o combate ao mosquito da dengue. O segundo orador
inscrito, vereador Subtenente Elói, falou a respeito da aprovação do PLC 09/19;
e finalizou elogiando algumas pessoas que o ajudaram na confecção das Emendas
do mencionado Projeto. O terceiro orador inscrito, vereador Baiano do Buzão,
explicou os motivos do voto contrário ao PLC 09/19; fez uma analogia entre a
construção de cadeias para menores infratores com a oportunidade de geração de
empregos; e finalizou comentando sobre a eleição do Conselho Tutelar de forma
democrática. O quarto e, quinto e último oradores inscritos, vereadores: Damião
de Souza e Neto Danzi, declinaram do uso da palavra. Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando
eram vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar, foi lavrada a
presente Ata.
C.M. de Lins, 20 de maio de 2019
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