CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo
ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 05/08/19
Aos cinco dias do mês de agosto 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 vigésima 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, 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”, Luiz Gustavo Jordani Paltanin – “Gustavo Jordani”,
Marino Bovolenta Júnior – “Dr. Marino”, Pedro Luiz Ferreira Lima – “Pedrinho”,
Roy Nelson Pinto – “Roy Nelson” e Sebastião Elói de Souza Filho – “Subtenente
Elói”, num total de onze, tendo comparecido, posteriormente, os Srs.: Kooshi Nakai Prof. Nakai, Marcelo Moreira da Silva – “Moreira”, Reginaldo Martins Marques –
“Macalé” e Rogério Antônio Furtado Barros – “Rogério Barros”, 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 21ª Sessão Ordinária, realizada em vinte e quatro de junho que, sem sofrer
debate ou retificação, foi aprovada. Após, o Sr. Presidente deu início à ORDEM
DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes
projetos: do Executivo: PLC 24/19, que autoriza o Executivo a conceder o direito real
de uso de bens imóveis municipais, a título gratuito, destinado à instalação de
empresas; PLC 25/19, que autoriza o Executivo a desafetar e alienar, por venda, por
meio de licitação, imóvel público localizado na Rua Cristóvão Colombo, nº 265 –
Parque das Américas; PLC 26/19, que autoriza o Executivo a alienar, por venda, por
meio de licitação, um imóvel localizado em área urbana do município de Lins –
Conjunto Habitacional Monsenhor Pasetto; e PL 62/19, que abre crédito adicional
suplementar no valor de R$ 233.189,66, destinado à adequação da dotação de obras
diversas em vias públicas e logradouros; do vereador Pedrinho: PL 60/19, que dispõe
sobre a instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA e
dá outras providências; e PL 61/19, que dispõe sobre a proibição da comercialização
do cachimbo de água egípcio, conhecido como “Narguilé” e dá outras providências; e,
do vereador Neto Danzi: PR 05/19, que altera dispositivo do artigo 88, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Lins; e PDL 11/19, que suspende os efeitos do
Decreto Municipal nº 11.810, de 28/06/19, que “dispõe sobre a garantia para os
travestis, mulheres transexuais ou homens trans, do uso de banheiros e/ou vestiários
públicos, instalados no município de Lins, bem como demais espaços segregados por
gênero, de acordo com a sua identidade de gênero”. Foi aprovado o requerimento do
vereador Neto Danzi, solicitando Urgência Especial ao PDL 11/19, de sua autoria,
com o voto contrário do vereador Moreira. Ausentes durante a votação os Srs.:
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Macalé, Pedrinho e Nakai. O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até dez
minutos, para que o projeto em regime de urgência especial recebesse os devidos
pareceres das Comissões Permanentes, quando eram vinte horas e dezoito minutos.
Às vinte horas e vinte e seis minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada,
tendo constatado as ausências em Plenário, dos Srs.: Macalé, Pedrinho e Prof. Nakai.
Foi acatado o Veto Total, constante no P 17/19, do Executivo. Ausentes durante a
votação os Srs.: Macalé, Pedrinho e Prof. Nakai. Foi aprovado o PDL 11/19, do
vereador Neto Danzi, com o voto contrário do vereador Moreira. Durante a discussão
e votação do projeto, assumiu a Presidência o vereador Ademir. Foram adiados, a
pedido dos autores, os seguintes projetos: Substitutivo nº 01, ao PLC 20/19, a
pedido do vereador Baiano do Buzão, por seis Sessões; PL´s 40 e 45/19, a pedido do
vereador Moreira, por uma e dez Sessões, respectivamente; e PL 54/19, a pedido do
vereador Rogério, por uma Sessão. Pela Ordem, o vereador Rogério solicitou a
suspensão dos trabalhos por até dez minutos, para falarem com ex-funcionários da
Construtora Lamarco ali presentes, tendo sido atendido pelo Sr. Presidente, quando
eram vinte e uma horas e cinquenta minutos. Às vinte e duas horas, o Sr. Secretário
procedeu à terceira chamada, tendo constatado as presenças de todos os Srs.
Vereadores em Plenário. Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu
início ao EXPEDIENTE. Fizeram uso da palavra, de acordo com o artigo 115, do
Regimento Interno, os vereadores: Gustavo – assuntos: vídeo feito no Residencial
Beatriz e mostra fotográfica sobre a Imigração Japonesa, no Museu Municipal; e
Fátima – assuntos: Indicações nºs: 392 e 393/19, de sua autoria e feira realizada na
Praça localizada entre as Ruas: Palmiro Nitrini e Alzira Godinho. Feita a quarta
chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se as presenças, em
Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Foram aprovados os requerimentos, do
vereador Moreira, solicitando Urgência Simples ao PLC 24/19 e ao PL 62/19,
ambos do Executivo. Foram aprovados os Requerimentos nºs: 634 a 665/19, tendo
sido Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 639 e 640/19. O Requerimento
nº 634/19, por força regimental, foi submetido à votação nominal, sendo aprovado.
Ausente durante a votação a vereadora Fátima. Feita a quinta chamada para o
encaminhamento das Indicações, constatou-se as presenças, em Plenário, de todos os
Srs. Vereadores. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 371 a 396/19. Foram
lidas as seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Petição da
vereadora Fátima, justificando sua ausência durante a 21ª Sessão Ordinária; da
Caixa Econômica Federal e da Câmara dos Deputados, informando a liberação
de recursos financeiros ao Município; Ofícios do Executivo, enviando cópias dos
Decretos nºs: 11.776 ao 11.836; P 19/19, do Executivo, enviando Balancete
Orçamentário e Financeiro, referente ao mês de junho de 2019; P 20/19, da
Presidência, enviando Resumo Financeiro e Balancete da Receita e da Despesa,
referente ao mês de junho de 2019; Ofício da SABESP, informando a realização de
processo licitatório para a execução de obras que especifica; Petição do vereador
Damião, justificando sua ausência durante a 5ª Sessão Solene, a ser realizada em
09/08/19; e Ofício do Executivo, solicitando a retirada do PL 62/19, de sua
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autoria, o qual foi submetido à votação e aprovado. Terminada a matéria do
Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro
orador inscrito, vereador, Baiano do Buzão, fez agradecimentos à Sabesp, que doou
mais mangueiras para aguar as plantas da praça frutífera, bem como a todos que
colaboravam para o desenvolvimento do local; mencionou o fato de alguns candidatos
a Vereador que foram pouco votados ficarem falando mal da Administração
Municipal e do que os Edis faziam; disse que deveriam, ao invés de criticar, ver o que
precisava ser feito na cidade; que o Sr. Prefeito o convidou para fazer outra área
frutífera; que, enquanto uns falavam, ele trabalhava; que a pista de atletismo do
Bairro Teisuke Kumassaka receberia iluminação, bem como a quadra esportiva seria
coberta; e finalizou comentando que alguns ex-candidatos que foram bem votados
ajudavam nos trabalhos, sem falar nada. O segundo orador inscrito, vereador
Rogério, disse que, em agosto, a AMOL terminaria de pagar a área adquirida para a
construção das residências das mais de duzentas famílias pertencentes à Associação;
que era com alegria que apoiava a causa, agradecendo aos Vereadores que
participaram das reuniões; que estavam formando uma segunda turma para
aquisição de outra área; que no próximo dia vinte e cinco, a Associação promoveria
um almoço, para comemorar o feito; parabenizou, ainda, ao deputado Marcos Zerbini
pelo apoio; comentou o fato de alguns mutuários do Parque Alto da Boa Vista que
entraram com ação junto à Cohab de Bauru, anos atrás, por conta dos valores das
prestações; disse que a empresa recebeu a decisão favorável da Justiça e estava
cobrando os valores devidos de quem não pagou ou pagou em juízo, os quais eram
muito altos; e que estava solicitando na Cohab que comparecesse a Lins para fazer
uma explanação sobre o assunto, bem como atender aos mutuários, individualmente.
O terceiro e o quarto oradores inscritos, vereadores: Neto Danzi e Damião,
declinaram do uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convidou
a todos para a Sessão Solene, na próxima sexta-feira, dia nove, às vinte horas, por
ocasião do Dia dos Pais, cujo homenageado seria o Sr. Luiz Carlos Saoncella e, após,
encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e duas horas e
cinquenta e cinco minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 05 de agosto de 2019
Neto Danzi
Presidente
Ademir Chiarapa
Vice-Presidente
Gustavo Jordani
1º Secretário

Subtenente Elói
2º Secretário
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