CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 09/09/19
Aos nove 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 sétima 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”, 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”, Pedro Luiz Ferreira Lima – “Pedrinho”, Reginaldo Martins Marques –
“Macalé”, Rogério Antônio Furtado Barros – “Rogério Barros” e Sebastião Elói de
Souza Filho – “Subtenente Elói”, perfazendo um total de doze, tendo comparecido
posteriormente, os Srs.: Damião Franco de Souza – “Damião de Souza” e Roy
Nelson Pinto – “Roy Nelson”, perfazendo um total de quatorze. Deixou de
comparecer o vereador Marino Bovolenta Júnior – “Dr. Marino”. 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 26ª Sessão Ordinária,
realizada em dois do corrente que, sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada.
Pela Ordem, os vereadores Rogério e Gustavo, solicitaram um minuto de silêncio
pelo falecimento dos Srs.: Marcela Aparecida Pratti Ferreira e Renato Domingos
Silva, respectivamente, tendo sido atendidos pelo Sr. Presidente. Fez uso da
TRIBUNA LIVRE, o Sr. Arquimedes Brumati, contador aposentado, que falou
sobre a campanha “Setembro Amarelo”. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu os
trabalhos, por até trinta minutos, para: cumprimentos e fotos com o orador;
conversarem com moradores do Parque Alto da Boa Vista ali presentes e se reunirem,
na Sala de Reuniões, para deliberarem dois projetos de homenagens, quando eram
vinte horas e trinta e cinco minutos. Às vinte e uma horas e cinco minutos, o Sr.
Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constatado a ausência, em Plenário,
do Sr. Dr. Marino. Após, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram
lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes projetos: do Executivo:
PLC 31/19, que autoriza o Executivo a doar bem imóvel, para fim de moradia de
interesse social e firmar contrato de doação com encargos com a Sra. Ivanice de Souza
e dá outras providências; PLC 32/19, que autoriza o Executivo a conceder o direito
real de uso, a título gratuito, de uma propriedade rural, destinada à instalação de
uma usina de geração de energia termelétrica a gás natural e revoga a Lei
Complementar nº 1.567, de 18/10/17; PLC 33/19, que dispõe sobre o Sistema Único
de Assistência Social – SUAS, do município de Lins e dá outras providências; PLC
34/19, que regula o uso dos espaços, áreas públicas e logradouros para apresentações
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artísticas, culturais, comercialização e afins, afim de preservar a organização urbana
no território do município de Lins e dá outras providências; PL 73/19, que autoriza o
município de Lins a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado
de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências;
e PL 74/19, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 600.000,00,
referente ao Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - PAB, para despesas
de custeio, conforme Portaria nº 2.136, de 12/08/19, para a expansão e consolidação
do Sistema Único de Saúde – SUS; da Mesa Administrativa, o PDL 13/19, que
concede o “Certificado de Honra de Reconhecimento Comunitário de Segurança” aos
policiais e profissionais de segurança que especifica do Município; e, do vereador
Subtenente Elói, o PDL 14/19, que autoriza a realização de Sessão Solene em
comemoração aos vinte anos de instalação do 44º Batalhão de Polícia Militar do
Estado de São Paulo/Interior - BPM/I, no município de Lins. Foram aprovados os
seguintes requerimentos, solicitando Urgência Especial: do vereador Subtenente
Elói, aos PDL´s: 13 e 14/19, da Mesa Administrativa e de sua autoria,
respectivamente; e do vereador Moreira, ao PLC 32/19, do Executivo. Foram
aprovados os seguintes projetos, do Executivo: PLC 32/19 e PL’s: 68 e 71/19; da
Mesa Administrativa, o PDL 13/19; e, do vereador Subtenente Elói, o PDL 14/19.
Foi adiado, a pedido do vereador Moreira, o PL 40/19, de sua autoria, por três
Sessões. Ausente em todas as votações, o vereador Dr. Marino e, nas votações dos
PL´s 68 e 71/19, ainda, o vereador Roy. Durante a discussão do PLC 32/19, usou da
palavra o vereador Neto Danzi, tendo assumido a presidência o vereador Ademir.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE.
Feita a terceira chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se as
ausências, em Plenário, do Srs.: Dr. Marino, Pedrinho e Roy. Foram aprovados os
requerimentos, do vereador Moreira, solicitando Urgência Simples aos seguintes
projetos, do Executivo: PLC 28/19 e PL´s: 73 e 74/19. Foram aprovados os
Requerimentos nºs: 756 ao 769/19, tendo sido Despachados de Plano os
Requerimentos nºs: 757 ao 760, 768 e 769/19. Feita a quarta chamada para o
encaminhamento das Indicações, constatou-se a ausência, em Plenário, dos Srs.: Dr.
Marino, Pedrinho e Roy. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 406 e 435 a
444/19. Foram lidas as seguintes CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara:
Petição do vereador Moreira, justificando sua ausência durante a 7ª Sessão Solene;
da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros ao
Município; Ofício da SABESP, informando a prestação de serviços realizados de
janeiro a julho de 2019 e a previsão de janeiro a dezembro de 2020; e Ofício do
Executivo, comunicando a retirada dos PL´s: 69 e 70/19, de sua autoria. Terminada
a matéria do Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE.
O primeiro orador inscrito, vereador Ademir, falou de alguns requerimentos que fez
a respeito de iluminação em trevos que citou, tendo tal obra sido também objeto de
pedido de outros Vereadores; comentou, ainda, sobre um requerimento feito acerca
das obras no Jardim São Roque, tendo obtido como resposta, que a documentação
estava sendo providenciada; disse que não sabiam quem tinha a razão, porque sempre
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lhes diziam que o problema era da Cetesb, do DAEE e, no momento, da Caixa
Econômica Federal; que os moradores do bairro deveriam cobrar o Sr. Prefeito; que
pediu, ao Executivo, que o dinheiro recebido referente às praças de pedágio fosse
investido em obras de infraestrutura e leu a resposta recebida de como seria feita a
distribuição dos valores. Os segundo e o terceiro oradores inscritos, vereadores:
Baiano do Buzão e Rogério, declinaram do uso da palavra. O quarto orador
inscrito, vereador Moreira, disse que deveriam trazer alguém da direção da Caixa
Econômica Federal à Casa, para responder se o problema das verbas recebidas que
demoravam a ser liberadas era causado por eles; que queria saber quem estava com a
razão; exibiu fotos de cabos de fibra ótica pendurados e caídos nas ruas da cidade;
comentou a respeito do falecimento de um motoqueiro, de Iacanga, que enroscou nos
fios e foi decapitado; que deveriam saber a qual companhia pertencia cada cabo, para
poderem identificar os responsáveis; que os fios tinham que ser etiquetados; e que
aceitava sugestões para a confecção de um projeto de lei naquele sentido, pois estava
tudo muito bagunçado. O quinto orador inscrito, vereador Damião, estava ausente
do Plenário. Os sexto e sétimo oradores inscritos, vereadores: Neto Danzi e Macalé,
declinaram do uso da palavra e, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram vinte e três horas e trinta
e cinco minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 09 de setembro de 2019
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