CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 23/09/19
Aos vinte e três 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 – vice-presidente, tendo como Secretários os Srs.: Luiz Gustavo Jordani
Paltanin – 1º secretário e Sebastião Elói de Souza Filho – 2º secretário, realizouse, no Edifício “José Antunes da Silveira”, a vigésima nona 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 28ª Sessão
Ordinária, realizada em dezesseis do corrente que, sem sofrer debate ou
retificação, foi aprovada. Fez uso da TRIBUNA LIVRE, o jovem Cristhian
Vinícius da Silva Vilela, estudante, que falou sobre “Telhados Verdes” – projeto
que pretendia a redução da temperatura interna de edificações, através do preparo
do telhado e plantio adequado de vegetação. Em seguida, o Sr. Presidente
suspendeu os trabalhos, por até vinte minutos, para cumprimentos e fotos com o
orador, bem como com os atletas linenses da melhor idade que participaram do Jori
que estavam presentes na Casa, quando eram vinte horas e vinte e oito minutos.
Às vinte horas e quarenta e oito 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, o
PLC 37/19, que altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 488, de
11/03/99, que “dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no município de Lins”,
revogando dispositivo acrescentado pela Lei Complementar Municipal nº 1.183,
de 04/11/09, e dá outras providências; da vereadora Fátima Domingues, os: PL
78/19, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação, na página oficial do
Município, de informações sobre obras públicas paralisadas e dá outras
providências; PL 79/19, que dispõe sobre a fixação de cartaz contendo lista de

1

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

telefones úteis e de emergência nos órgãos públicos, escolas, hospitais e
estabelecimentos comerciais no município de Lins; e PL 80/19, que disciplina o
direito do consumidor de receber informações sobre a segurança dos
estabelecimentos comerciais e/ou de prestação de serviços da área de lazer, cultura
e entretenimento, em atendimento ao artigo 7º, da Lei Federal nº 13.425, de
30/03/17, e dá outras providências; do vereador Neto Danzi, o PR 06/19, que
altera o artigo 249, da Resolução nº 204, de 24/06/91 – Regimento Interno da
Câmara, na parte que trata Da Retirada e Arquivamento de Proposições; do
vereador Rogério Barros, o PR 07/19, que acrescenta dispositivo no artigo 315, da
Resolução nº 204, de 24/06/91 - Regimento Interno da Câmara Municipal, na
parte que trata “Da Concessão de Títulos Honoríficos”; e, da Mesa
Administrativa, o PDL 15/19, que autoriza o Presidente da Câmara a firmar
Convênio com o Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade Cemic. Foram aprovados os seguintes projetos, do Executivo: PLC´s: 29 e
31/19. Votou contrariamente ao PLC 29/19, o vereador Dr. Leão. 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.: Roy
Nelson – assunto: convite para a III Conferência Estadual do PL Mulher Paulista
– região de Lins, cuja palestrante seria a deputada Kátia Sastre; Pedrinho –
assuntos: reunião com o responsável pelo IAMSPE em São Paulo e visita ao
deputado Estadual Xerife do Consumidor; Ademir – assuntos: iluminação
pública da Av. Tiradentes e reunião havida no Crebim, no último sábado;
Gustavo – assunto: ação “Óleo Amigo”, ocorrida no Crebim, na última quartafeira; Fátima – assuntos: fios soltos nos postes da cidade e instalação de radares;
Macalé - assuntos: Crebim, 1º Evento Diva Plus Size de Lins, aniversário do Sr.
Átila, morador da Vila Santa Terezinha e privatizações; Neto Danzi – assuntos:
questão orçamentária da Casa com relação à devolução do duodécimo, reforma do
Pronto Socorro da Santa Casa e implantação do Núcleo Veterinário Integrado; e
Rogério – assunto: Praça Dom Bosco. Durante a fala do vereador Neto Danzi,
assumiu a Presidência o vereador Ademir. Feita a terceira chamada para a
deliberação dos Requerimentos, constatou-se as ausências, em Plenário, dos
vereadores: Pedrinho e Roy Nelson. Foram aprovados os seguintes
requerimentos, solicitando Urgência Simples: do vereador Neto Danzi, ao PR
06/19, de sua autoria e ao PDL 15/19, de autoria da Mesa Administrativa; e
Rogério, ao PR 07/19, de sua autoria. Foram aprovados os Requerimentos nºs:
792 a 805 e 809 a 813/19, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos
nºs: 792, 796, 797 e 810 a 813/19. Feita a quarta chamada para o
encaminhamento das Indicações, constatou-se as ausências, em Plenário, dos
vereadores: Pedrinho e Roy Nelson. Foram encaminhadas as Indicações nºs:
448 e 450 a 452/19. Foi lida a CORRESPONDÊNCIA enviada à Casa, da
Câmara dos Deputados, informando a liberação de recursos financeiros ao
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Município. O Sr. Presidente informou que, na próxima quinta-feira, às vinte
horas, haveria a Audiência Pública da Lei de Responsabilidade Fiscal para o
demonstrativo, por parte do Executivo, das metas fiscais correspondentes ao 2º
Quadrimestre de 2019, convidando a todos para comparecer e, após, deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE. Os quatro oradores inscritos, vereadores: Baiano
do Busão, Moreira, Rogério e Neto Danzi, 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 duas horas e trinta minutos. Para constar, foi
lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 23 de setembro de 2019
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