CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 03/02/20
Aos três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, 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 primeira Sessão Ordinária, do quarto 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 – “Profº 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”, Roy Nelson Pinto –
“Roy Nelson” e Sebastião Elói de Souza Filho – “Subtenente Elói”, num total de
quatorze. Compareceu, posteriormente, o Sr. Rogério Antônio Furtado Barros –
“Rogério Barros”, 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 quadragésima segunda Sessão
Ordinária e da primeira Sessão Extraordinária, realizadas em vinte e três de
dezembro do ano anterior e vinte e sete de janeiro do ano corrente,
respectivamente, que, sem sofrerem debate ou retificação, foram aprovadas por
unanimidade; e, em seguida, suspendeu os trabalhos, por até cinco minutos, para
uma conversa com o Sr. Hélio Patrício Ruiz, novo presidente da APAE, presente
na Galeria, a respeito de problemas da Entidade, quando eram vinte horas e cinco
minutos. Às vinte horas e dez minutos, o Sr. Secretário procedeu à segunda
chamada, tendo constatado as presenças, em Plenário, de todos os Vereadores.
Logo após, o Sr. Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Foram lidos e
encaminhados às Comissões Permanentes os seguintes projetos: da Mesa
Administrativa: PL 09/20, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração
dos servidores do Poder Legislativo; e do Executivo: PL 10/20, que abre crédito
adicional especial no valor de R$ 535.152,01, destinado à adequação de prédios
públicos; e PL 11/20, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos
financeiros à ADETEC – Agência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
de Lins e dá outras providências. Foram aprovados os seguintes requerimentos,
solicitando Urgência Especial aos: PL 11/20, do Executivo, a pedido do vereador
Moreira; e PL 09/20, da Mesa Administrativa, a pedido do vereador Roy Nelson.
Em sequência, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, por até cinco minutos,
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para que as Comissões pudessem exarar os Pareceres aos projetos em Urgência
Especial, quando eram vinte horas e vinte e dois minutos. Às vinte horas e vinte e
sete minutos, o Sr. Secretário procedeu à terceira chamada, tendo constatado as
presenças, em Plenário, de todos os Vereadores. Foram aprovados os seguintes
projetos, da Mesa Administrativa: PL 09/20; do Executivo: PL 11/20; e do
vereador Neto Danzi: PL 107/19. Foi adiado o PL 117/19, do vereador Pedrinho,
por duas Sessões, a pedido do autor. Durante a discussão e votação do PL
107/19, encontrava-se na Presidência, o vereador Ademir Chiarapa, devido à
suspeição do vereador Neto Danzi, de acordo com o § 1º do artigo 25, do
Regimento Interno. Em seguida, o Sr. Presidente deu início ao EXPEDIENTE.
Fizeram uso da palavra, de acordo com o artigo 115, do Regimento Interno, os
seguintes vereadores: Roy Nelson – assuntos: mudança de delegado da DIG; e
APAE; Macalé – assunto: APAE; Moreira – assuntos: APAE; e buracos;
Ademir Chiarapa – assuntos: APAE; buracos; e falta de infraestrutura; Fátima
Domingues – assunto: APAE; e Rogério Barros – assuntos: APAE; e
ADETEC. Feita a quarta chamada para a deliberação dos Requerimentos,
constatou-se a ausência, em Plenário, do vereador Pedrinho. Foi aprovado o
Requerimento solicitando Urgência Simples ao PL 10/20, do Executivo, a
pedido do vereador Moreira. Foram aprovados os Requerimentos nºs 1.005/19,
01 ao 12 e 17 ao 21/20, sendo os de nºs 02, 08, 17 e 21/20, Despachados de
Plano. Feita a quinta chamada para a deliberação das Indicações, constatou-se a
ausência, em Plenário, do vereador Pedrinho. Foram encaminhadas as
Indicações nºs 01 à 13/20. Foram lidas as seguintes correspondências
encaminhadas à Câmara: Requerimento nº 02/20, do vereador Zé Gomes,
solicitando a prorrogação da licença para tratar de assuntos particulares no
período de 05/02/20 a 31/03/20, deferido por esta Presidência em 30/01/20;
Correspondências da Caixa Econômica Federal e da Câmara dos
Deputados, informando a liberação de recursos financeiros ao Município;
Petição da vereadora Fátima Domingues, justificando sua ausência durante a
42ª Sessão Ordinária de 2019; Ofício do Executivo, enviando o Relatório
Resumido de Execução Orçamentária, contendo os valores apurados como
“Receita Corrente Líquida”, no período de janeiro/2019 a dezembro/2019;
Ofícios do Executivo, enviando cópias dos Decretos nºs 11.972, 11.982 ao
12.019 e 12.021 ao 12.025; P 01/20, do Executivo, enviando Balancete
Orçamentário e Financeiro referente ao mês de dezembro de 2019; e P 02/20, da
Presidência, enviando Resumo Financeiro e Balancete da Receita e da Despesa,
referente ao mês de dezembro de 2019. Terminada a matéria do Expediente, o Sr.
Presidente deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador inscrito,
vereador Baiano do Buzão, elogiou as empresas da Cidade e os funcionários
públicos; agradeceu ao Sr. Lúcio, gerente da SABESP, pelo serviços prestados;
falou sobre o asfaltamento da Rua Benedito Lázaro Augusto; comentou sobre a
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instalação da iluminação na pista de atletismo do CDHU; solicitou asfaltamento
da Rua Nelson Navas; citou as Emendas ao Orçamento que fez para a APAE;
cumprimentou alguns familiares; e finalizou defendendo o trabalho dos
Vereadores. A segunda oradora inscrita, vereadora Fátima Domingues, solicitou
assinaturas em apoio a um Requerimento, de sua autoria, congratulando a Sra.
Maria Eny Rossetini Paiva; e finalizou comentando sobre uma publicação da
FUNARTE, a respeito de um concurso de bandas de música. O terceiro orador
inscrito, vereador Ademir Chiarapa, complementou sua fala, pelo artigo 115, a
respeito dos problemas da Avenida João Bossonaro; e finalizou comentando sobre
os recursos, de verbas devolvidas pela Câmara, para o AMAS, o núcleo animal e o
veículo de resgate para o corpo de bombeiros. O quarto e último orador inscrito,
vereador Moreira, parabenizou a esposa do Dr. Hélio da APAE, pelo seu
aniversário; cumprimentou os munícipes que acompanhavam as Sessões pelas
mídias locais; falou sobre a atuação da Guarda Civil Municipal; comentou sobre
os benefícios do monitoramento de câmeras, espalhadas pela Cidade; e finalizou
falando sobre o trânsito de Lins. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
informou a todos, através de uma Nota da Assessoria de Comunicação, que todos
os vídeos da TV Câmara estariam disponíveis pelo Canal 26 da Lins-Sat,
gratuitamente, e, logo em seguida, encerrou os trabalhos, sob a proteção de Deus,
quando eram vinte e duas horas e sete minutos. Para constar, foi lavrada a
presente Ata.
C.M. de Lins, 03 de fevereiro de 2020
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