CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 16/09/19
Aos dezesseis 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 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 – “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, a Ata da 27ª Sessão Ordinária, realizada em nove
do corrente que, sem sofrer debate ou retificação, foi aprovada. Fez uso da
TRIBUNA LIVRE, o Sr. Luciano Soares de Souza, engenheiro Agrônomo, que falou
sobre o “Meio Ambiente”. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por
até cinco minutos, para cumprimentos e fotos com o orador e sua equipe, quando
eram vinte horas e trinta e quatro minutos. Às vinte horas e trinta e sete minutos, o
Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo constatado as presenças, em
Plenário, de todos os Srs. Vereadores. Após, o Sr. Presidente deu início à ORDEM
DO DIA. Foram lidos e encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes
projetos: do Executivo: PLC 35/19, que altera dispositivo da Lei Complementar nº
1.649, de 06/09/19, 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"; e PLC 36/19, que altera dispositivo da Lei Complementar nº
1.650, de 06/09/19, que "autoriza o Executivo a alienar por venda, por meio de
licitação, um imóvel localizado em área urbana do Município - Conjunto
Habitacional Monsenhor Pasetto"; do vereador Roy Nelson: PL 75/19, que denomina
“Dr. Paulo Ozanan Antunes” a Pista de Cooper localizada no Jardim Dona Eugênia,
em Lins; e PL 76/19, que denomina “Dr. Alcides Ramos Antunes” o Sistema de
Lazer 03 do Loteamento Residencial Jardim Dona Eugênia; e, do vereador Macalé, o
PL 77/19, que institui, no município de Lins, o “Dia de Combate à Depressão”.
Foram aprovados os seguintes projetos, do Executivo: PLC 28/19 e PL’s: 73 (com
uma emenda) e 74/19. Votaram contrariamente ao PL 73/19, os Srs.: Dr. Leão,
Dr. Marino, Fátima e Gustavo, num total de quatro tendo sido, entretanto,
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favoráveis à emenda. Foi retirado, a pedido do vereador Baiano do Buzão, o PLC
20/19, de sua autoria. 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 Srs.: Gustavo – assunto: Festa da Mandioca; e Roy Nelson
– assuntos: agressões a guardas municipais da Rodoviária e Cohab. Durante a fala do
vereador Gustavo, o Sr. Presidente se ausentou do Plenário por alguns instantes,
tendo assumido a Presidência o vereador Ademir. Feita a terceira chamada para o
encaminhamento das Indicações, constatou-se a ausência, em Plenário, da vereadora
Fátima. Foram encaminhadas as Indicações nºs: 433, 434 e 445 a 447/19. Feita a
quarta chamada para a deliberação dos Requerimentos, constatou-se a ausência, em
Plenário, da vereadora Fátima. Foi aprovado o requerimento, do vereador Ademir,
solicitando Urgência Simples ao PLC 31/19, do Executivo. Foram aprovados os
Requerimentos nºs: 754, 755 e 770 ao 790/19, tendo sido Despachados de Plano
os Requerimentos nºs: 775, 781, 785, 786 e 788 ao 790/19. Foram lidas as seguintes
CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Câmara: Ofício do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, enviando a decisão que julgou procedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade sobre a Lei 6.694, de 29/10/18, que “estabelece normas para
locação de imóveis pela Prefeitura Municipal de Lins”; Ofícios do Executivo,
enviando cópias dos Decretos nºs 11.837 ao 11.869; Requerimento nº 771/19, do
vereador Baiano do Buzão, solicitando a retirada do PLC 20/19, de sua autoria, que
“acrescenta dispositivos no Código de Posturas, Lei Complementar nº 502, de
28/06/99, no Capítulo III – Da Higiene das Propriedades e Terrenos”; P 23/19, do
Executivo, enviando Balancete Orçamentário e Financeiro, referente ao mês de
agosto de 2019; e P 24/19, da Presidência, enviando Resumo Financeiro e Balancete
da Receita e da Despesa, referente ao mês de agosto de 2019. Terminada a matéria do
Expediente, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro
orador inscrito, vereador Baiano do Busão, fez um resumo do seu trabalho como
Vereador até a presente data, citando: obras e projetos feitos com verbas conseguidas
por ele; pedidos que foram atendidos pela Administração; pela CPFL; servidores e
Secretários do Município; Deputados e ex-Deputados que ajudaram a cidade;
mencionou e agradeceu, ainda, as pessoas que o apoiavam e trabalhavam na área
frutífera por ele desenvolvida; e finalizou dizendo que tinha apenas que agradecer, até
a quem falou mal dele. O segundo orador inscrito, vereador Gustavo, falou sobre um
requerimento, de sua autoria, solicitando informações a respeito da redução no
número de aulas do Projeto Varanda; parabenizou aos Agentes Comunitários pelo
trabalho desenvolvido, mencionando que mereciam que seu vale-alimentação fosse
equiparado ao dos demais servidores municipais; exibiu um vídeo onde o Sr. Alvari
entregava exemplares da revista Barbosinha na Apae; e finalizou convidando a todos
para o Show de Prêmios que ocorreria naquela entidade no próximo final de semana.
O terceiro orador inscrito, vereador Rogério, declinou do uso da palavra. O quarto
orador inscrito, vereador Damião, estava ausente do Plenário. Os quinto e sexto
oradores inscritos, vereadores: Ademir e Moreira, declinaram do uso da palavra. O
sétimo orador inscrito, vereador Macalé, estava ausente do Plenário. O oitavo e
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último orador inscrito, vereador Subtenente Elói, falou sobre a visita do ex-morador
de Lins, deputado Sargento Neri, pela cidade e região, mencionando sua agenda; e
finalizou informando que foi na Santa Casa conhecer os materiais adquiridos com a
verba conseguida através do deputado Itamar Borges, citando-os e enfatizando que
ajudariam muito no serviço prestado pela entidade à população. Nada mais havendo
a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus, quando eram
vinte e três horas e vinte e seis minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 16 de setembro de 2019
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