CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 07/10/19
Aos sete dias do mês de outubro 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 trigésima primeira 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”, Marino Bovolenta Júnior – “Dr.
Marino”, 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 treze, tendo
comparecido posteriormente os Srs.: Roy Nelson Pinto – “Roy Nelson” e Marcelo
Moreira da Silva – “Moreira”, 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 30ª Sessão
Ordinária, realizada em trinta de setembro e da 8ª Sessão Solene, realizada em
quatro do corrente que, sem sofrer debates ou retificações, foram aprovadas.
Após, o Sr. Presidente cumprimentou e agradeceu a presença, na Casa, do exvereador Diquinho e, ato contínuo, deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e
encaminhados às Comissões Permanentes, os seguintes projetos: do Executivo: PL
82/19, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lins para o exercício
financeiro de 2020; PL 83/19, que abre crédito adicional especial no valor de R$
13.289,10, destinado ao financiamento dos medicamentos que não foram entregues
por meio do “Programa Dose Certa”, conforme repasse efetuado através do Fundo
Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde; PL 85/19, que abre crédito
adicional suplementar no valor de R$ 3.320.000,00, destinado às adequações nas
dotações referentes a investimentos, vencimentos e obrigações patronais, materiais de
consumo, serviços de terceiros e encargos do município; e PL 86/19, que abre crédito
adicional especial no valor de R$ 628.850,83, destinado à reforma e ampliação do
Núcleo Veterinário Integrado; e, do vereador Pedrinho, o PL 84/19, que dispõe sobre
a proibição do uso do cachimbo, conhecido como “narguilé”, em locais públicos, no
âmbito do município de Lins e dá outras providências. Foi aprovado o requerimento
do vereador Neto Danzi, solicitando Urgência Especial ao PL 86/19, do Executivo.
Ausentes durante a votação os Srs.: Moreira e Roy Nelson. O Sr. Presidente
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suspendeu os trabalhos, por até dez minutos, para que o projeto em regime de
Urgência recebesse os devidos pareceres, quando eram vinte horas e sete minutos. Às
vinte horas e dezessete minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda chamada, tendo
constatado a ausência, em Plenário, do vereador Moreira. Foram aprovados os
seguintes projetos: do Executivo: PLC´s: 35 e 36/19 e o PL 86/19; e, da vereadora
Fátima, o PL 72/19. Durante a discussão do PL 86/19 usou da palavra o vereador
Neto Danzi, tendo assumido a Presidência o vereador Ademir. Foi adiado o PLC
30/19, do vereador Pedrinho, a seu pedido, por quatro Sessões. Ausente em todas
as votações o vereador Moreira. O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, a pedido
da vereadora Fátima, por até cinco minutos, para cumprimentos e foto com a
família da munícipe homenageada no PL 72/19, de sua autoria, quando eram
vinte e uma horas e vinte e oito minutos. Às vinte e uma horas e trinta e três
minutos, o Sr. Secretário procedeu à terceira chamada, tendo constatado as
ausências, em Plenário, dos vereadores: Damião, Moreira e Pedrinho. Esgotada a
matéria da Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE. Fez uso
da palavra, de acordo com o artigo 115, do Regimento Interno, a vereadora
Fátima – assuntos: projeto referente a Títulos Honoríficos e Requerimento nº
845/19, de sua autoria. Feita a quarta chamada para a deliberação dos
Requerimentos, constatou-se as ausências, em Plenário, dos vereadores: Damião e
Pedrinho. Foram aprovados os requerimentos, do vereador Moreira, solicitando
Urgência Simples aos PL´s: 83 e 85/19, do Executivo. Ausentes durante a
votação os Srs.: Damião e Pedrinho. Foram aprovados os Requerimentos nºs:
816 a 818 e 836 a 849/19, tendo sido Despachados de Plano os Requerimentos
nºs: 836 a 838 e 845 a 849/19. Feita a quinta chamada para o encaminhamento
das Indicações, constatou-se a ausência, em Plenário, do vereador Pedrinho.
Foram encaminhadas as Indicações nºs: 453 e 454/19. Foram lidas as seguintes
CORRESPONDÊNCIAS enviadas à Casa: Petições dos vereadores: Pedrinho,
Roy Nelson e Damião, justificando suas ausências durante a 8ª Sessão Solene;
Petição do vereador Macalé, justificando sua ausência durante a 30ª Sessão
Ordinária; da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos
financeiros ao Município; Requerimento nº 836/19, do vereador Neto Danzi,
solicitando a retirada do PLC 27/19, de sua autoria; e Requerimento nº 838/19, do
vereador Zé Gomes, solicitando a prorrogação da licença para tratar de assuntos
particulares, pelo período de sessenta dias, a contar a partir do dia 08/10/19, deferido
em 04/10/19. Após, o Sr. Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O
primeiro orador inscrito, vereador Rogério, declinou do uso da palavra. O
segundo e último orador inscrito, vereador Ademir, disse que solicitou
informações ao Executivo sobre verbas federais aplicadas no CRAS e nos CAP´s;
cumprimentou um grupo evangélico denominado “Movimento do Reino” que
realizava cultos em praças públicas, pelas orações e trabalho social que
desenvolvia; disse que fez um requerimento pedindo informações ao Executivo
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sobre o fundo de complementação de aposentadoria dos servidores municipais,
tendo recebido como resposta, que foi contactada uma empresa para fazer os
cálculos e seria enviado um projeto em breve à Casa; que recebeu um comunicado
da Ouvidoria da Câmara a respeito de um munícipe questionando as obras no
Jardim São Roque e que verificaria se era a Cetesb ou outro órgão que estava
travando a confecção do asfalto no local. O Sr. Presidente informou que na
próxima quinta-feira, às vinte horas, haveria Sessão Solene para a entrega do
Certificado de Honra de Reconhecimento Comunitário de Segurança, convidando
a todos para comparecer e, nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos, sob
a proteção de Deus, quando eram vinte e uma horas e cinquenta e oito minutos.
Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C.M. de Lins, 07 de outubro de 2019
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