CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 03/06/19
Aos três dias do mês de junho 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 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, 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” e Sebastião Elói de Souza Filho – “Subtenente
Elói”, num total de quatorze. Compareceu, posteriormente, o Sr. Roy Nelson
Pinto – “Roy Nelson”, perfazendo um total de quinze Vereadores. 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 sétima
Sessão Ordinária, realizada em vinte e sete de maio, que, sem sofrer debate ou
retificação, foi aprovada por unanimidade. Fez uso da TRIBUNA LIVRE, a
Sra. Mitiko Morimoto Trida, que falou sobre a “Associação da Mulher UNIMED
de Lins – AMUL, e atividades desenvolvidas em Lins”. Logo após, o Sr.
Presidente suspendeu os trabalhos, por até vinte minutos, para cumprimentos à
oradora e para uma conversa com o representante do Sindicato dos Radiologistas
de São José Rio Preto, presente na Galeria, para falar sobre os profissionais da
Santa Casa, a pedido do vereador Roy Nelson, quando eram vinte horas e
cinquenta minutos. Às vinte e uma horas e dez 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, todos do Executivo: PLC 23/19, que revoga a Lei Complementar nº
1.389, de 16/04/14, que “autoriza o Executivo a conceder o direito real de uso de
terreno à Empresa Reinaldo de Souza Giaretta – ME”; PL 50/19, que abre crédito
adicional suplementar no valor de R$ 166.000,00, destinado à construção e
ampliação das Unidades de Saúde; PL 51/19, que abre crédito adicional
suplementar no valor de R$ 60.000,00, destinado à aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para estruturação da Rede de Saúde do Município,
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conforme repasse efetuado pela Secretaria de Estado da Saúde; PL 52/19, que
altera o artigo 9º, da Lei Municipal nº 6.660, de 31/08/18, que "regula e
normatiza o sistema de videomonitoramento, no município de Lins, de
logradouros e espaços públicos"; e PL 53/19, que abre crédito adicional
suplementar no valor de R$ 10.000,00, destinado a atender ao Centro de
Formação do Mirim - Casa Lar 1 e 2, para desenvolver Programas, Projetos e
Serviços que atendam à Política Municipal de Assistência Social, na proteção
social básica e/ou especial. Foram aprovados os seguintes projetos, do Executivo,
PL´s 28, 44, 47 e 48/19, tendo estes dois últimos os votos contrários dos
vereadores: Dr. Leão e Dr. Marino. Foram aprovados os Requerimentos
solicitando Inversão de Pauta, para que os PL´s 35 e 39/19, ambos do vereador
Rogério Barros, figurarem em quinto e sexto lugares, respectivamente. Foram
aprovados os seguintes projetos, do vereador Rogério Barros, PL´s 35 e 39/19.
Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até cinco minutos, para
cumprimentos às famílias dos homenageados que foram mencionadas nos PL´s 35
e 39/19, presentes na Galeria, a pedido do vereador Rogério Barros, quando eram
vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. Às vinte e uma horas e cinquenta
minutos, o Sr. Secretário procedeu à terceira chamada, tendo constatado a
ausência, em Plenário, do vereador Damião de Souza. Dando continuidade à
Pauta da noite, foi aprovado o PL 32/19, do vereador Neto Danzi. Logo após, o
Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até dez minutos, para uma conversa
com Sr. Luiz Henrique Ramos da Silva, secretário Municipal de Esportes e Lazer,
presente na Galeria, a respeito do PL 40/19, quando eram vinte e duas horas e
quinze minutos. Às vinte e duas horas e vinte e cinco minutos, o Sr. Secretário
procedeu à quarta chamada, tendo constatado a ausência, em Plenário, do
vereador Pedrinho. Foram adiados o PLC 22/19, do vereador Baiano do Buzão, e
o PL 40/19, do vereador Moreira, ambos a pedido dos autores, por duas Sessões.
Durante as votações dos PL´s 28, 44, 47 e 48/19, encontrava-se ausente a
vereadora Fátima Domingues. Durante as votações dos PL´s 35 e 39/19,
encontrava-se ausente o vereador Roy Nelson. Durante a votação do PL 32/19,
encontrava-se ausente o vereador Pedrinho, bem como 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. Em seguida, o
Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Fez uso da palavra, de acordo com o
artigo 115, do Regimento Interno, o vereador Macalé – assuntos: peixes mortos;
e SABESP. 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 50, 51 e
53/19, do Executivo, todos a pedido do vereador Moreira. Foi Despachado de
Plano e Deferido o Requerimento solicitando a retirada do Requerimento nº
555/19, do vereador Macalé, a pedido do autor, sendo arquivado. Foram
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aprovados os Requerimentos nºs 497, 554 e 556 ao 570/19, sendo o de nº
554/19, Despachado de Plano. Feita a sexta chamada para a deliberação das
Indicações, constatou-se a ausência, em Plenário, do vereador Pedrinho. Foram
encaminhadas as Indicações nºs 337 à 341 e 344 à 347/19. Foram lidas as
seguintes correspondências encaminhadas à Câmara: Petição da vereadora
Fátima Domingues, justificando sua ausência durante a 17ª Sessão Ordinária;
Correspondência da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de
recursos financeiros ao Município; Ofício do Executivo, enviando cópias dos
Decretos nºs 11.753 ao 11.763; Ofício da Secretaria de Desenvolvimento
Sustentado, informando a realização de Audiência Pública pertinente ao
desenvolvimento urbano de Lins, dia 05/06/19, às 19:30, no CEAC, que fica no
Residencial Ulysses Guimarães; e P 15/19 – Comissão de Finanças e
Orçamento – Audiência Pública – Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao 1º
Quadrimestre 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 Macalé, respectivamente,
declinaram do uso da palavra. O quarto e último orador inscrito, vereador
Ademir Chiarapa, falou a respeito da operação tapa-buracos na Rua Hiroshi
Kato. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sob a
proteção de Deus, quando eram vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos.
Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 03 de junho de 2019

Neto Danzi
Presidente
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