CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 02/09/19
Aos dois dias do mês de setembro 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 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 - Prof. 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”, 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, as Atas da 25ª Sessão
Ordinária e da 7ª Sessão Solene, realizadas em vinte e seis e trinta de agosto que,
sem sofrer debate ou retificações, foram aprovadas. Pela Ordem, o vereador
Rogério Barros solicitou um minuto de silêncio, pelo falecimento do Sr. Paulo
Deocleciano Moraldi Lusvarghi, tendo sido atendido pelo Sr. Presidente. Após, o
Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e encaminhados às
Comissões Permanentes, os seguintes projetos: do Executivo: PLC 28/19, que
autoriza o Executivo a doar bens imóveis para fins de moradia de interesse social
às famílias beneficiadas residentes em assentamentos urbanos, objeto de
regularização fundiária, no Residencial Santa Maria – Ruas: Odair Pichetti e
André Martins; PLC 29/19, que “altera o Anexo III, da Lei Complementar nº
1.644, de 19/06/19, que "altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº
1.592, de 29/03/18, que "dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Quadro de
Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Lins" e dá outras providências";
PL 68/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00,
destinado à APAE de Lins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social,
para o desenvolvimento de programas, projetos e serviços na Proteção Social
Básica e/ou Especial; PL 69/19, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, do município de Lins e dá outras providências; PL 70/19, que
regula o uso dos espaços, áreas públicas e logradouros para apresentações
artísticas, culturais, comercialização e afins, com a finalidade de preservar a
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organização urbana no território do município de Lins e dá outras providências; e
PL 71/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 700.000,00,
destinado à execução de infraestrutura urbana em diversas ruas do Município; do
vereador Pedrinho, o PLC 30/19, que acrescenta dispositivos no Código de Obras
do Município - Lei Complementar nº 557, de 10/07/00, no título IV – “Normas
Específicas”, no Capítulo II – “Locais de Moradia”; e, da vereadora Fátima
Domingues, o PL 72/19, que denomina “Sebastiana Ambrósio da Costa – Dona
Nega” a “Rua 14”, do loteamento “Residencial Parque das Flores”. Foram
aprovados os seguintes projetos, do Executivo: PLC´s 25 e 26/19. Foram
adiados, a pedido do vereador Moreira, os seguintes projetos, do Executivo:
PELO 01/19, por quatro Sessões; e o PL 49/19, por oito Sessões. 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:
Roy Nelson – assuntos: Requerimento de Repúdio ao Projeto de Lei nº 3.369,
que tramitava na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF; quiosques localizados
nas praças municipais; reunião de mutuários com a COHAB; e palestra sobre
feminicídio com a deputada Federal Kátia Sastre; Baiano do Buzão – assuntos:
PROCON; boletos; Correios; Telefônica; e abaixo-assinado; Ademir Chiarapa –
assuntos: ocorrências ambientais e citação de texto bíblico; Rogério Barros –
assuntos: obras na Rua Odair Pichetti e Avenida Marginal; e 9ª Festa da
Mandioca; Prof. Nakai – assuntos: canil e abrigo de animais; Gustavo Jordani
– assuntos: 7ª Sessão Solene, Jubileu de Ouro da APAE de Lins; esgrimistas; e
conquistas no Judô, pelo atleta João Pedro Delena; Fátima Domingues –
assuntos: recapeamento no Jardim Pinheiro e Bairro do Labate; obras na Rua
Odair Pichetti; ONG “Refúgio Pet”; e Castra-móvel. Feita a segunda chamada
para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se a ausência, em Plenário, do
Sr. vereador Pedrinho. Foram aprovados os requerimentos, do vereador Moreira,
solicitando Urgência Simples aos PL´s: 68 e 71/19, do Executivo. Foram
aprovados os Requerimentos nºs: 712 e 730 ao 753/19, tendo sido
Despachados de Plano os Requerimentos nºs: 731, 741 e 743/19. Feita a
terceira chamada para o encaminhamento das Indicações, constatou-se a ausência,
em Plenário, do Sr. vereador Pedrinho. Foram encaminhadas as Indicações nºs:
406 e 423 a 432/19. Foram lidas as seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas
à Câmara: Petição do vereador Pedrinho, justificando sua ausência durante a 7ª
Sessão Solene; e Requerimento nº 731/19, do vereador Pedrinho, solicitando a
retirada do PL 60/19, de sua autoria. Terminada a matéria do Expediente, o Sr.
Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito,
vereador Baiano do Buzão, falou sobre suas proposituras, citando os
Requerimentos e Indicações apresentados, justificando que o não atendimento de
alguns pedidos eram problemas específicos das Secretaria Municipais; e terminou
pedindo à população que fizesse as cobranças diretamente ao Executivo. O
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segundo orador inscrito, vereador Macalé, falou sobre o aumento no número de
queimadas em terrenos, sempre após a Fiscalização de Posturas efetuar
notificações, e terminou dizendo que concordava com a fala do vereador Baiano do
Buzão. O terceiro orador inscrito, vereador Neto Danzi, reforçou o convite à
população para a 9ª Festa da Mandioca; agradeceu a presença de todos na 7ª
Sessão Solene, por ocasião do “Jubileu de Ouro” da APAE de Lins; e terminou
pedindo paciência à população devido ao não atendimento de algumas solicitações,
uma vez que o Executivo tinha um cronograma de serviços a ser realizado.
Durante a fala do vereador Neto Danzi, assumiu a presidência o vereador Ademir.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção
de Deus, quando eram vinte e uma horas e quarenta e quatro minutos. Para
constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 02 de setembro de 2019

Neto Danzi
Presidente

Ademir Chiarapa
Vice-Presidente

Gustavo Jordani
1º Secretário

Subtenente Elói
2º Secretário

AMZ / LMOM

3

